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ค าน า 

 
 คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือในการเขียนผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยปรับปรุงจากคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการปี 2555 
เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ได้เขียนผลงานทางวิชาการได้ถูกรูปแบบ และมีการอ้างอิงเอกสารได้อย่างถูกต้อง 
 คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเล่มนี้  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท คือ บทที่ 1 การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ซึ่งกล่าวถึงเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตลอดจนแนวปฏิบัติ บทที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทาง
วิชาการ บทที่ 3 รูปแบบการเขียนเอกสาร บทที่ 4 รายงานผลการวิจัยและงานแปล บทที่ 5 การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม บทที่ 6 กาอ้างอิงจากบทความและเอกสารประเภทต่าง ๆ และบทที่ 7 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ส่วน
ภาคผนวกเป็นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการเล่มนี้ นอกจากจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการน าเสนอผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ยังใช้เป็นแนว
ปฏิบัติส าหรับนักศึกษาในการน าเสนอ การท ารายงาน ภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ได้อีกด้วย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้ปรับปรุงรูปแบบของหลักการเขียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์
ดังกล่าวในโอกาสต่อไป 
 
 
 
 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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บทที่ 1 

การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 ในการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ 
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้เสนอขอเข้าสู่ตําแหน่งจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ    
ตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   
พิจารณาเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2550 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังน้ี    
 

การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่ง ต้ังคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
ซึ่งประกอบด้วย 

1. ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก .พ .อ .  กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน               
ในมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ จํานวนไม่น้อยกว่า  5  คน แต่ไม่เกิน  10  คน   
 

หลักเกณฑ์  
 การพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  ให้ถือคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ความรู้ความสามารถ
และผลงานทางวิชาการตามที่กําหนดในประกาศฉบับน้ี   
 การพิจารณาแต่งต้ังในวรรคแรกกระทําได้ 2 วิธี คือ การแต่งต้ังโดยวิธีปกติและการแต่งต้ัง
โดยวิธีพิเศษ  
 ข้อ  1  การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ดําเนินการดังน้ี   

1. ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
 1.1   คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  
 ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และได้
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปีหรือผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้สําเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ต้องดํารงตําแหน่งอาจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ใดดํารงตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน แต่ได้โอนหรือย้ายมาบรรจุและแต่งต้ัง    
ให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย หากผู้ น้ันเคยได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษ              
ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.อ. รับรอง และได้สอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง ซึ่งเทียบค่าได้ไม่
น้อยกว่า 2 หน่วยกิต/ทวิภาค อาจนําระยะเวลาระหว่างเป็นอาจารย์พิเศษในภาคการศึกษาที่สอนน้ันมาเป็น
เวลาในการขอแต่งต้ังตําแหน่งทางวิชาการ โดยให้คํานวณเวลาในการสอนพิเศษให้ 3 ใน 4 ของเวลาที่ทําการ
สอน ในกรณีที่อาจารย์ผู้ใดได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้น ให้นับเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์ก่อนได้รับวุฒิ
เพ่ิมขึ้นและเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งอาจารย์หลังจากได้รับวุฒิเพ่ิมขึ้นรวมกัน เพ่ือขอแต่งต้ังตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามอัตราส่วนของระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคแรก  
 1.2  ผลการสอน  
 มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาใดวิชาหน่ึง ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา
และมีความชํานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนท่ีผลิตขึ้นสําหรับการสอนทั้งรายวิชา 
ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย    
 1.3  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย  
 1.3.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
กําหนด   ทั้งน้ี ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดีและ 
 1.3.2 งานแต่ง เรียบเรียง แปลหนังสือหรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดีและ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด 
 2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
  ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งผลการสอน 
และผลงานทางวิชาการ ดังน้ี  
  2.1 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จะต้องดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  
  2.2  ผลการสอน  
 มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหน่ึงวิชาใด ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและ 
มีความชํานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคําสอนที่ผลิตขึ้นสําหรับการสอนทั้งรายวิชาไม่น้อยกว่า  
1 รายวิชาซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย  
  2.3  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย  
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 2.3.1  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.
กําหนด ทั้งน้ีไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดีและ  
 2.3.2  งานแต่ง เรียบเรียง ตําราหรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 ผลงานทางวิชาการตามข้อ 2.3.1และ2.3.2จะต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่เคยใช้สําหรับ
การพิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งน้ีจะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจาก
ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วย  
 3.  ตําแหน่งศาสตราจารย์ 
  3.1  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง จะต้องดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และได้
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
  3.2  ผลการสอน  
 มีช่ัวโมงสอนประจําวิชาหน่ึงวิชาใด ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาและ 
มีความเช่ียวชาญในการสอนและเสนอเอกสารหรือสื่อการสอนตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับของ 
สภามหาวิทยาลัย   
 3.3  ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ 2 วิธี  ดังน้ี   
  วิธีที่  1  ประกอบด้วย (1)  และ (2)  ต่อไปน้ี   
   (1)   1.1  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.กําหนด ทั้งน้ีไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ  หรือ   
     1.2  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ  
  (2)  งานแต่ง  ตํารา  หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา  
ไม่น้อยกว่า  1  เล่ม  ซึ่งมีคุณภาพดีมาก  และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
 วิธีที่  2 ประกอบด้วย (1) หรือ (2) หรือ (3) ต่อไปน้ี   
   (1)  ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีเด่นและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
กําหนด  ทั้งน้ีไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ   
  (2)  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น หรือ  
  (3) งานแต่ง  ตํารา หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม ซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด  
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  ผลงานทางวิชาการตามข้อ 3.3 ต้องไม่ซ้ํากับผลงานที่ได้เคยใช้สําหรับการพิจารณา
แต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้วทั้งน้ี ต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้น
หลังจากได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย    
  

วิธีการ  
 วิธีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติให้ดําเนินการ ดังน้ี   
 1.  การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์  และตําแหน่งรองศาสตราจารย์    
  1.1  ให้คณะเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแต่งต้ังที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 
 1.2  ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอนโดยอาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม  

      1.3  ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังน้ี  

 1.3.1  ประธานกรรมการแต่งต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
 1.3.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน  

  การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการต้อง 
คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอก
สถาบันที่ผู้ขอสังกัดและมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอและกําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการโดยมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมดและให้การดําเนินการอยู่ในช้ันความลับทุกขั้นตอน  
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายช่ือดังกล่าวได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป   
 เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาน้ัน การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
  1.4  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณาความเห็นชอบของณะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 1.3 แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดี
ออกคําสั่งแต่งต้ัง และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง พร้อมกับสําเนา
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอแต่งต้ังฯ    
 คําสั่งแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาเช่ียวชาญของตําแหน่งทาง
วิชาการที่สั่งแต่งต้ังน้ันด้วย  
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 2.  การแต่งต้ังดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์  
 2.1  ให้คณะเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ ตามแบบคําขอเสนอแต่งต้ังที่ ก.พ.อ. กําหนด พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ 
 2.2  ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประเมินผลการสอน โดยอาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความเหมาะสม 
 2.3  ให้คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาน้ัน ๆ ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังน้ี  
 2.3.1  ประธานกรรมการแต่งต้ังจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ  
 2.3.2  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

  หากเสนอขอตามวิธีที่ 1 ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3–5 ท่าน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือความเห็นเบ้ืองต้นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา   

 หากเสนอขอตามวิธีที่ 2 ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน พิจารณาผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือเสนอความเห็นเบ้ืองต้นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการพิจารณา 

 การแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการต้อง                
คัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กําหนดสําหรับสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยต้องเป็นบุคคลภายนอก
สถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งที่เสนอขอและกําหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการโดยมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการท้ังหมด  และให้การดําเนินการอยู่ในช้ันความลับทุกขั้นตอน  
 ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บัญชีรายช่ือดังกล่าวได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ  ไป   
 เกณฑ์การตัดสินผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาน้ัน โดยวิธีที่ 1 หรือวิธีที่  2 การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  
   2.4  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ พิจารณาความเห็นชอบของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 2.3 แล้ว ให้นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
    2.5  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้วให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผ่าน ก.พ.อ. เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผ ู ้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ ผลการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ชุด  
 3.  การแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
 กรณีมีเหตุผลและความจําเป็นอย่างย่ิง สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่ต่างไปจากท่ี
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กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่งให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น (เช่น การเสนอแต่งต้ังอาจารย์ประจําให้
ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้น้ันมิได้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอ
แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กําหนดให้ดํารงตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  หรือการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นโดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเช่ียวชาญ)  
โดยให้ดําเนินการดังน้ี  
 

 ผลงานวิชาการ 
 3.1  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ การแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษจะต้อง
เสนอผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก  
 3.2  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ การแต่งต้ังตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ
จะต้องเสนอผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังโดยวิธีปกติและผลงานทางวิชาการจะต้องมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  3.3  ตําแหน่งศาสตราจารย์ การแต่งต้ังตําแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษสามารถเสนอ
ผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  1 เท่าน้ัน และผลงานทางวิชาการจะต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น   
 4.  วิธีการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการวิธีพิเศษ ให้ดําเนินการดังน้ี  
 4.1  ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิธีพิเศษ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่านเป็น
คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ  และการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า  4 ใน 5 เสียง   
   ทั้งน้ีผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการท่ีแสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน    
 4.2  ตําแหน่งรองศาสตราจารย์วิธีพิเศษ ให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ัง
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม  โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน  
เป็นคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 4  ใน 5 เสียง   
 ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการท่ีแสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน    
 4.3  ตําแหน่งศาสตราจารย์วิธีพิเศษ  ให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์วิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่านเป็น
คณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 4  ใน 5 เสียง   



7 
 

   ทั้งน้ี ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการท่ีแสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ัน    
 5.  แบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. 03) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 
แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ  คําจํากัดความของผลงาน
ทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  ลักษณะการตีพิมพ์เผยแพร่และ
ผลงานทางวิชาการที่จําแนกตามระดับคุณภาพ   
 
ลักษณะผลงานทางวิชาการ  
  ลักษณะผลงานทางวิชาการ มี 7 ประเภท ดังน้ี  
  1. เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆที่ใช้ประกอบการสอนวิชา
ใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
จํานวนหน้าไม่น้อยกว่า 100 หน้า  
  2.  เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ใช้สอนวิชาใดวิชาหน่ึง
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบและมีความ
สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน  
  3.  บทความทางวิชาการ หมายถึง งานเขียนซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ชัดเจน มีการ
วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวตามหลักวิชาการ และมีการสรุปประเด็น อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
มาสังเคราะห์ โดยที่ผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการของตนได้อย่างชัดเจน  
  4.  ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือ
ตอบสนองเน้ือหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชา หรือ หลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้เก่ียวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  
ในบางกรณีผู้เขียนอาจเสนอตําราในรูปของสื่ออ่ืน ๆ เช่น ซีดีรอม หรืออาจใช้ทั้งเอกสารและสื่ออ่ืน ๆ 
ประกอบกันตามความเหมาะสม  
  5.  หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ 
และ/หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร หรือต้องนํามาประกอบการ
เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งน้ี จะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทาง
วิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชาน้ันๆ และหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ในบางกรณีผู้เขียนอาจเสนอหนังสือมาในรูปของสื่อ
อ่ืนๆ เช่น ซีดีรอม หรืออาจใช้ทั้งเอกสารและสื่ออ่ืน ๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม  
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 6.  งานวิจัย หมายถึง งานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มา    
ซึ่งข้อมูล หลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอ้ือต่อการนําวิชาการน้ันไป
ประยุกต์ มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา  
 7.  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถึง ผลงานอย่างอ่ืนที่มิใช่เอกสารประกอบการ
สอน เอกสารคําสอน หนังสือ บทความทางวิชาการ ตําราหรืองานวิจัย โดยปกติ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์ อาทิ เครื่องทุ่นแรง ผลงานการสร้างสิ่งมีชีวิตพันธ์ุใหม่ วัคซีน หรือสิ่งก่อสร้าง ผลงานด้าน
ศิลปะ ฯลฯ ผลงานทางวิชาการดังกล่าวอาจบันทึกเป็นภาพยนตร์หรือแถบเสียงได้ รวมถึงงานแปลจาก   
ตัวงานต้นแบบที่เป็นงานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืน  
บางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณค่าในสาขานั้น ๆ  ซึ่งเมื่อนํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์ชัดเป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศหรือแปลจากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึง  
  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่เสนอจะต้องประกอบด้วยคําอธิบายที่ช้ีให้เห็นว่างาน
ดังกล่าวทําให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเสริมสร้างองค์ความรู้ หรือให้วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สาขาวิชาน้ัน และแสดงถึงความสามารถในการบุกเบิกในสาขาวิชาน้ัน สําหรับผลงานที่มุ่งเชิงปฏิบัติจะต้อง
ผ่านการพิสูจน์หรือมีหลักฐานรายละเอียดต่าง ๆ  ประกอบแสดงให้เห็นคุณค่าของผลงาน  



 
บทที่ 2 

องค์ประกอบของผลงานวิชาการ 
 
 ผลงานทางวิชาการท่ีจัดทําเป็นรูปเล่ม ทั้งเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
บทความทางวิชาการ ตํารา หนังสือ งานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  ที่ถูกต้องตามระบบ
สากลและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการน้ัน ๆ  มีองค์ประกอบจําแนกได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนประกอบ
ตอนต้นหรือ ส่วนประกอบนําเรื่อง ส่วนประกอบตอนกลางหรือส่วนที่เป็นเน้ือหา และส่วนประกอบ
ตอนท้ายหรือส่วนเสริมเน้ือหา ในแต่ละส่วนดังกล่าวยังมีองค์ประกอบย่อย ๆ ลงไปอีก โดยมีรูปแบบหรือ
โครงสร้างเฉพาะส่วน ซึ่งผู้เขียนขอผลงานทางวิชาการจําเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ 
 
รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ 

1.  เอกสารประกอบการสอน 
  เอกสารประกอบการสอน เป็นเอกสารบังคับที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โครงร่างของรูปเล่มประกอบด้วย 
 1.1  ปกนอก  ควรจะมีข้อความดังน้ี 
  1.1.1 เอกสารประกอบการสอน  
  1.1.2 รายวิชา ………………………. 
  1.1.3 ช่ือผูแ้ต่ง ให้ใส่ช่ือยศ (ถา้มี) 
  1.1.4 คณะ ………………………….. 
  1.1.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ …………………………… 
  1.1.6 เลข พ.ศ.  
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ตัวอย่างการพมิพ์หน้าปกนอก 
 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

 
  
 

สุเทพ   ลิ่มอรณุ 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2549 

 

เอกสารคําสอน 
ายวิชาแคลคูลสัและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

 
 
  

สุเทพ ลิม่อรุณ 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2549 
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งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
การบริหารจัดการคุณภาพที่เอ้ือต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

สุเทพ ลิม่อรุณ 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2552 

 
 หมายเหตุ  รูปภาพบนหน้าปกปกนอกจะมีหรือไม่มีก็ได้ 
 1.2  สันปกนอก ผู้เขียนจะเขยีนข้อความบนสันปกนอกหรือไม่เขียนก็ได้ ถ้าหากประสงค์
จะเขียน จะมีขอ้ความดังน้ี 
 1.2.1  ช่ือวิชา 
 1.2.2  ช่ือผู้แต่ง 
  

ตัวอย่างการพิมพ์สันปกนอก 
 

การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ           สมคิด  ดวงจักร

 
ทฤษฎีและหลกัการพัฒนาชุมชน           ณัฐนรี ศรีทอง
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 1.3  ปกใน มีส่วนประกอบต่าง ๆ  เช่นเดียวกับปกนอก แต่ให้เพ่ิมวุฒิต่อท้ายช่ือผู้แต่ง
หรือใต้ผู้แต่ง ถ้ามีเลขมาตรฐานหนังสือสากล (International Standard Book Number - ISBN) ให้ใส่ไว้
ก่อนเลข พ.ศ.  
 
 ตัวอย่างหน้าปกใน 
    
 

เอกสารประกอบการสอน 
รายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

 
 
  

สุเทพ ลิม่อรุณ 
กศ.บ(คณติศาสตร์),M.S(MATH) 

 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

2549 

 
 1.4  คํานํา  ประกอบด้วยสาระสําคัญ คือ 
 1.4.1 รหัสวิชา ช่ือวิชาที่เขียนตรงตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.4.2 เน้ือความ กล่าวนํา ความสําคัญ ความจําเป็น จุดมุ่งหมายในการเขียน การ
สอนในวิชาที่เขียน สาระสําคัญของวิชาที่เขียน และประโยชน์ที่ได้จากการทําเอกสารประกอบการสอน 
 1.4.3 ช่ือผู้เขียน 
 1.4.4 วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ 
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ตัวอย่างการเขียนหน้าคํานาํ 
คํานาํ 

 

 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต รหัสวิชา 4000107 จัดอยู่ในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543 
เปิดสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ทุกสาขาวิชา เน้ือหาในวิชาน้ีเป็นพ้ืนฐานที่
จําเป็นสําหรับการแสวงหาความรู้และการใช้ชีวิตในยุคสมัยปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของเอกสารประกอบการ
สอนฉบับนี้เพื่อเป็นเอกสารหลักที่ผู ้เรียนจําเป็นต้องศึกษาและเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารเพ่ิมเติมจากเอกสารที ่ผู้ เขียนนําเสนอไว้ใน
บรรณานุกรม 
 สําหรับแผนบริหารการสอนประจําวิชาได้เขียนขึ้นจากคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรสถาบัน 
ราชภัฏ พุทธศักราช 2543 โดยแบ่งเน้ือหาไว้จํานวน 8 บท ได้แก่ บทนํา คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  ข้อมูลและฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ  โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูล 
  ในการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนฉบับน้ี คําศัพท์ที่ใช้นํามาจากพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2546 ศัพท์
วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถานแก้ไขเพิ่มเติม 2546 และศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2533 ส่วนคําศัพท์ที่ไม่สามารถหาได้จากเอกสาร
ดังกล่าว จะใช้วิธีการเขียนทับศัพท์ตามคําที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถานแก้ไขปรับปรุง
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  
 ผู้เขียนหวังว่าเอกสารประกอบการสอนที่เรียบเรียงฉบับน้ีคงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   
และอาจารย์ผู้สอนที่สนใจ หากมีข้อเสนอแนะที่ช่วยให้เอกสารฉบับน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ผู้เขียนยินดีน้อมรับ
ด้วยความขอบคุณ ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป   
                                        

     วิเชียร   เพียงโงก 
             1  เมษายน  2553 
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 1.4.5  ข้อเสนอแนะในการเขยีนคํานํา ควรคํานึงถึงในข้อต่อไปน้ี 
  1.4.5.1  ไมถ่่อมตนจนเกินไป เช่น อ้างว่าไม่มีความรู้ หรือรู้น้อย 
  1.4.5.2  ไม่ออกตัวโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่น อ้างว่ามีเวลาน้อยหรือเร่งรีบทํา 
  1.4.5.3  ไมร่ะบุข้อผิดพลาดบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติจะต้องไม่มี 
  1.4.5.4  ไมร่ะบุความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนที่แสดงว่าผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะ
เขียนเอง 
   1.4.5.5  ความยาวไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษ 
        1.5  สารบัญ  มีส่วนประกอบที่จะต้องลงรายการ คือ 

 1.5.1 สารบัญ (ตรงกลางหน้า) 
 1.5.2 หน้า (ชิดขวา) 

  1.5.3 คํานํา ให้ใส่ตัวเลขหน้าในวงเล็บ หรือตัวอักษร ก ข ค  
  1.5.4 สารบัญอ่ืน ๆ 
  1.5.5 แผนบรหิารการสอนประจําวิชา 
  1.5.6 แผนบรหิารการสอนประจําบท 
  1.5.7 บทที ่

 1.5.8 บรรณานุกรม 
 1.5.9 ภาคผนวก (ถ้ามี) 
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 ตัวอย่างการพมิพ์หน้าสารบญั 
 

สารบัญ 
                หน้า 
คํานาํ (1) 
สารบัญ (3) 
สารบัญภาพ (7) 
สารบัญตาราง (9) 
แผนบรหิารการสอนประจําวิชา (11) 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี 1 1 
บทที่  1    บทนํา 3  
   ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  
  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
  ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
  อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตและสังคม 5 
  บทสรุป 10 
  คําถามทบทวน 10 
เอกสารอ้างอิง  11 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  2 12 
บทที่  2    คอมพิวเตอร์                                                                   15                      
   ความหมายของคอมพิวเตอร์ 15 
  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 15 
  วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 16 
  ประเภทของคอมพิวเตอร์ 20 
  องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 22 
  องค์การกําหนดมาตรฐาน   24 
  บทสรุป 25 
  คําถามทบทวน 25 
เอกสารอ้างอิง  26 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  3 27 
บทที่  3    คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์      29 
  หน่วยรับเข้า         29 
  หน่วยฮาร์ดแวร์ประมวลผล        35 
  หน่วยส่งออก        38 
  หน่วยเก็บ      41 
  บทสรุป       43 
  คําถามทบทวน 43 
เอกสารอ้างอิง  44 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  4 45 
บทที่  4    คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์       47 
  ซอฟต์แวร์ระบบ 47 
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 50 
  ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 53 
  ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์        56 
  บทสรุป 58 
  คําถามทบทวน 59 
เอกสารอ้างอิง  60 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  5 61 
บทที่  5    ขอ้มูลและฐานข้อมูล       63 
  ข้อมูล  63 
  แฟ้มข้อมูล 66 
  ฐานข้อมูล 70 
  บทสรุป 79 
  คําถามทบทวน 79 
เอกสารอ้างอิง  80 
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แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  6 81 
บทที่  6   ระบบสารสนเทศ       83 
   ความหมายของระบบสารสนเทศ 83 
  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 83 
  ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 85 
  ประเภทของระบบสารสนเทศ 86 
  ระบบการประมวลผลข้อมูล 90 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 91 
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 91 
  ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร 92 
  ระบบผู้เช่ียวชาญ       93 
  ระบบการอัตโนมัติสํานักงาน 93 
  บทสรุป 95 
  คําถามทบทวน 95 
เอกสารอ้างอิง  96 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  7 97 
บทที่  7   โทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 99 
  ความหมายของโทรคมนาคม 99 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของระบบโทรคมนาคม 99 
  การสื่อสารข้อมูล     100 
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์     103 
  เครือข่ายเฉพาะที่     106 
  บทสรุป     109 
  คําถามทบทวน 110 
เอกสารอ้างอิง  111 
 
แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี  8 112 
บทที่  8    อินเทอรเ์น็ตและการคน้หาข้อมูล 115 
  ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 115 
  เลขที่อยู่ไอพีและช่ือโดเมน 116 
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  การเช่ือมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 117 
  การบริการบนอินเทอร์เน็ตกับการแสวงหาความรู้ 117 
  การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ต 120 
  อินทราเน็ต 121 
  เอกซ์ทราเน็ต 122 
  บทสรุป 123 
  คําถามทบทวน 123 
เอกสารอ้างอิง  124 
บรรณานุกรม 125 
 
 1.6  แผนบริหารการสอน รายละเอียดในสว่นน้ีมีดังน้ี 
        1.6.1  แผนบริหารการสอนประจําวิชา  จะประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
 1.6.1.1  ช่ือวิชา รหัสวิชา จํานวนหน่วยกิต-ช่ัวโมง และเวลาเรียน ทั้งหมด 
16 สัปดาห์ (ไม่รวมการวัดผล ประเมินผล) 
 1.6.1.2  คําอธิบายรายวิชา 
 1.6.1.3  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 1.6.1.4  เน้ือหาสาระ นําเน้ือหาจากคําอธิบายรายวิชามากําหนดเป็นหัวข้อ
ใหญ่ หัวข้อรอง และกําหนดเวลาที่ใช้สอนแต่ละหัวข้อหรือแต่ละเรื่องว่าใช้เวลาในการสอนก่ีช่ัวโมง โดยยึด
จํานวนช่ัวโมงที่รายวิชากําหนด 

 1.6.1.5  วิธีสอนและกิจกรรม ให้กําหนดรูปแบบการสอน กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสนอแนะที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเน้ือหาที่
กําหนด 
 1.6.1.6  สื่อการเรียนการสอน กําหนดสื่อและนวัตกรรมที่จะใช้ในการเรียนรู้
เน้ือหาสาระของรายวิชา ที่เด่นและทันสมัย 
 1.6.1.7  การวัดผลและประเมินผล ให้เสนอวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน
รายวิชา เช่น การทดสอบการประเมินจากสภาพที่เป็นจริง การกําหนดคะแนนระหว่างภาคและปลายภาค
เรียน เป็นต้น 
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ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจําวิชา 
 

แผนบรหิารการสอนประจําวิชา 
 
รหัสวิชา    4000107 
รายวิชา      เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2)       
                (Information Technology for Life) 
เวลาเรียน    64 ช่ัวโมง/ภาคเรียน       
                       

คําอธบิายรายวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) และคอมพิวเตอร์  

ที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้ข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสาร
ข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น  internet, 
intranet, LAN, CD-ROM, e-mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ  สําหรับการศึกษาค้นคว้า การทํารายงาน   
การนําเสนอผลงาน  และการดําเนินชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการเคารพสิทธิทางปัญญา 
 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  1.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงความสําคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน 
 2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เก่ียวกับระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือใช้จัดทําระบบสารสนเทศที่
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.  เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมระบบ โปรแกรมประยุกต์และ
โปรแกรมสําเร็จรูป 
  5.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถค้นหาข้อมูลในระบบเครือข่ายหรือระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

 6.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทํารายงานและนําเสนอผลงานได้ 
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เนื้อหา   
  บทที่  1   บทนํา            4  ช่ัวโมง 
   ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ             
  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ           
 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ            
 อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตและสังคม    
 บทที่  2 คอมพิวเตอร์                      4  ช่ัวโมง  
 ความหมายของคอมพิวเตอร์                                          
 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์            
      วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
    ประเภทของคอมพิวเตอร์      
                     องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
   องค์การกําหนดมาตรฐาน 
                                      
                                                 ฯลฯ 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอนแบบบรรยาย 
2. วิธีสอนแบบอภิปราย 
3. วิธีสอนแบบสาธิต 
4. วิธีสอนแบบปฏิบัติการ 
5. วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. แผ่นภาพเลื่อนประกอบคําบรรยาย 
2. แผ่นภาพ 
3. บัตรคํา 
4. ตัวอย่างของจริง 
5. บทปฏิบัติการ 
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การวัดและการประเมินผล 
  1. การวัดผล 
      1.1  คะแนนระหว่างภาครวม            ร้อยละ    60 
   1.1.1  การทดสอบย่อย    ร้อยละ    30 
   1.1.2  การทดสอบภาคปฏิบัติ    ร้อยละ    20 
   1.1.3  ทําแบบฝึกหัดท้ายบทและรายงาน              ร้อยละ    10 
 1.2  คะแนนสอบปลายภาค                                    ร้อยละ    40 
 
 2. การประเมินผล 

ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A ดีเย่ียม 4.0 80 – 100 

B+ ดีมาก 3.5 75 – 79 

B ดี 3.0 70 – 74 

C+ ดีพอใช้ 2.5 65 – 69 

C พอใช้ 2.0 60 – 64 

D+ อ่อน 1.5 55 – 59 

D อ่อนมาก 1.0 50 – 54 

E ตก 0.0 0  –  49 
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  1.6.2  แผนบริหารการสอนประจําบท เป็นการกําหนดรายละเอียดของเน้ือหาสาระ
ของแต่ละบทให้มีความชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ เน้ือหา วิธีสอนและกิจกรรม สื่อและการประเมินผล ซึ่งจะ
ประกอบด้วยรายละเอียดของหัวข้อต่อไปน้ี 
  1.6.2.1 แผนบริหารการสอนประจําบท 
  1.6.2.2 หัวข้อเน้ือหาประจําบท 
  1.6.2.3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  1.6.2.4 วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท 
  1.6.2.5 สื่อการเรียนการสอน 
  1.6.2.6 การวัดผลและการประเมินผล 
  

ตัวอย่างแผนบริหารการสอนประจําบท 
 

แผนบรหิารการสอนประจําบทท่ี  1 
 
หัวข้อเนื้อหา 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. อิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตและสังคม 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
1.  บอกความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
2.  บอกองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3.  อธิบายสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
4.  อธิบายถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตและสังคมได้ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. วิธีสอน 
1.1 วิธีสอนแบบบรรยาย 
1.2 วิธีสอนแบบอภิปราย 

2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
     2.1  ให้นักศกึษาทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับความหมาย ของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วร่วมกันสรุป 
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                  2.2  ผู้สอนบรรยายเร่ืองความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
                   2.3  ผู้สอนบรรยายเร่ืององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 2.4  ให้นักศกึษาร่วมกันอภิปรายการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน 
               2.5  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มศึกษารูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน 
ต่าง ๆ แล้วร่วมกันสรุป 
สื่อการเรียนการสอน 

1.  แผ่นภาพเลื่อนประกอบคําบรรยาย 
     1.1  เรื่องความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2  เรื่ององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  ตัวอย่างของจริง  เช่น 

 2.1  ฮาร์ดแวร์ 
     2.2  ซอฟต์แวร์ 
     2.3  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
     2.4  เว็บไซต์ต่าง ๆ 

การวัดผลและการประเมินผล 

 1. สังเกตจากการสนทนาและการอภิปราย 
 2. สังเกตพฤติกรรมการให้ความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม 
 3. ตรวจผลงานที่มอบหมาย 
 
 2. เอกสารคาํสอน เอกสารคําสอน หมายถึง เอกสารคําบรรยายหรือสื่ออ่ืน ๆ ทีใ่ช้สอนวิชา
ใดวิชาหน่ึงตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สะท้อนให้เห็นเน้ือหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็น
ระบบ และมีความสมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบการสอน 
  เน้ือหาสาระเอกสารคําสอนสําหรับการขอเข้าสู่ตําแหน่งรองศาสตราจารย์จะต้องมี 
ความละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเอกสารประกอบการสอนท่ีใช้ในการขอเข้าสู่ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
การแต่งเรียบเรียงเนื้อหาสาระในแต่ละบท จะต้องมีการอ้างอิงจากแหล่งอ่ืน และแต่งเองโดยอาศัยความรู้
และประสบการณ์ หรือความรู้จากการค้นคว้าอ่ืน ๆ  ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่ากัน 
  เอกสารคําสอนเป็นเอกสารบังคับในการทําผลงานการขอกําหนดตําแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ การกําหนดโครงร่างของรูปเล่มเหมือนกับเอกสารประกอบการสอน ยกเว้น ข้อความจากคํา
ว่า “เอกสารประกอบการสอน” ให้เปลี่ยนเป็น “เอกสารคําสอน” และให้มีเน้ือหาละเอียดลึกซึ้งมากกว่า 
“เอกสารประกอบการสอน” 
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 3. หนังสือ ตํารา  
 หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการและ/หรือ
ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตร หรือต้องนํามาประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาใดวิชาหน่ึง ทั้งน้ี จะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่
มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชาน้ัน ๆ และหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ในบางกรณีผู้เขียนอาจเสนอหนังสือมาในรูปของสื่ออ่ืน ๆ 
เช่น ซีดีรอม หรืออาจใช้ทั้งเอกสารและสื่ออ่ืนๆ ประกอบกันตามความเหมาะสม  
 ตํารา หมายถึง  เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนอง
เน้ือหาทั้งหมดของรายวิชา หรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้เก่ียวข้องและสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ในบางกรณี
ผู้เขียนอาจเสนอตําราในรูปของสื่ออ่ืน ๆ เช่น ซีดีรอมหรืออาจใช้ทั้งเอกสารและส่ืออ่ืนๆประกอบกันตาม
ความเหมาะสม 
 โครงร่างของรูปเล่มเหมือนกับการเขียนเอกสารประกอบการสอน แต่ให้ตัดคําว่าเอกสารประกอบการ
สอนออก และไม่ต้องมีแผนบริหารการสอน คํานําไม่ต้องระบุรหัสวิชา การนําเสนอสาระค่อนข้างลึกซึ้ง และใช้
ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนโดยตรง 



 
บทที่ 3 

รูปแบบการเขียนเอกสาร 
 
 ผลงานทางวิชาการท่ีจัดทําเป็นรูปเล่ม ทั้งเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
บทความทางวิชาการ ตํารา หนังสือ งานวิจัย และ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  นอกจากต้องมี
เน้ือหาสาระทางวิชาการที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีความทันสมัยแล้ว ยังต้องมีรูปแบบการเขียนหรือ
โครงสร้างของเน้ือหาถูกต้องตามหลักวิชาการน้ัน ซึ่งจะช่วยให้การนําเสนอชัดเจน เข้าใจสาระสําคัญได้ง่าย 
เป็นรูปแบบเดียวกันโดยตลอด และก่อให้เกิดความสนใจให้ผู้อ่านได้ติดตามสาระของเน้ือหาวิชาที่นําเสนอ 
 
เค้าโครงที่นํามาใช้เขียนเอกสาร 
 แบบท่ี 1  
 เค้าโครงแบบที่ 1 กําหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกําหนดเป็นตัวเลข เริ่มต้นจาก
เลขที่ 1 (ช่ือบท)  เลข 1.1 -1.2  ช่ือสาระย่อยในบทที่ 1 แบ่งสาระย่อย ๆ  ด้วยตัวเลข 3 ถึง 4 หลัก เมื่อ
จะแบ่งย่อยลงไปอีกให้ใช้วิธีกําหนดตัวเลขด้วยตัวเลขในวงเล็บ  ดังตัวอย่าง 
 

บทที่ 1 
สิ่งแวดล้อมและชนิดของสิ่งแวดล้อม 

 
1.1  ความนาํ 
1.2  ความสาํคัญของสิ่งแวดล้อม 
       1.2.1 การดําเนินชีวิต 
       1.2.2 การต้ังถิ่นฐานของประชากร 
       1.2.3 ทีอ่ยู่อาศัย 
       1.2.4 สว่นประกอบของร่างกาย 
     1.2.4.1 สีของผิว 
     1.2.4.2 ขนาดของร่างกาย 
     1.2.4.3 ระบบการหายใจ 
       1.2.5 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
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1.3  ชนิดของสิ่งแวดล้อม 
       1.3.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
     1.3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
     (1) ภูมิประเทศหลัก 
   (2) ภูมิประเทศรอง 
              1.3.1.2 ลกัษณะภูมิอากาศ 
   (1) อุณหภูม ิ
                    (2) ปรมิาณนํ้าฝน 
                        (3) ลมและพายุ 
         1.3.2 สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
                1.3.2.1 ประชากร 
       1.3.2.2 สิง่แวดล้อมทางวัตถุ 
                1.3.2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
1.4 บทสรุป (ให้เขียนอย่างน้อย 1 ย่อหน้า  หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด) 
1.5 คําถามทบทวน  (คําถามที่ต้องแสดงวิธีทํา  ให้เฉลยคําตอบไว้ที่ภาคผนวก)    
1.6 เอกสารอ้างอิง  
 
แบบท่ี 2 
 เค้าโครงแบบที่ 2  เขียนข้อความเพ่ือเป็นการเข้าสู่เน้ือหาของบทก่อนที่จะขึ้นเน้ือหาของบท
ประมาณ  5  ถึง 10  บรรทัด   กําหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกําหนดเป็นตัวเลข เริ่มต้นจาก
เลขที่ 1 (ช่ือบท)  เลข 1.1 -1.2  ช่ือสาระย่อยในบทที่ 1 แบ่งสาระย่อย ๆ ด้วยตัวเลข 3 ถึง 4 หลัก เมื่อจะ
แบ่งย่อยลงไปอีก ไม่ต้องกํากับด้วยตัวเลข แต่ให้ใช้หัวข้อย่อยได้เลย  ดังตัวอย่าง 
 

บทที่ 1 
สิ่งแวดล้อมและชนิดของสิ่งแวดล้อม 

ความนาํ 
1.1 ความสําคญัของสิง่แวดล้อม 
       1.1.1 การดําเนินชีวิต 
       1.1.2 การต้ังถิ่นฐานของประชากร 
       1.1.3 ทีอ่ยู่อาศัย 
       1.1.4 สว่นประกอบของร่างกาย 
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     1.1.4.1 สีของผิว 
     1.1.4.2 ขนาดของร่างกาย 
     1.1.4.3 ระบบการหายใจ 
       1.1.5 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
1.2 ชนิดของสิ่งแวดล้อม 
       1.2.1 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

1.2.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ภูมิประเทศหลกั 

ภูมิประเทศรอง 
1.2.1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 

 อุณหภูมิ 
 ปริมาณนํ้าฝน 
 ลมและพายุ 
 1.2.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 สิ่งแวดลอ้มทางสังคม 
     1.2.2.1 ประชากร 
     1.2.2.2 สิ่งแวดล้อมทางวัตถุ 
     1.2.2.3 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม 
1.3 บทสรุป (ให้เขียนอย่างน้อย 1 ย่อหน้า  หรือประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด) 
1.4 คําถามทบทวน  (คําถามที่ต้องแสดงวิธีทํา  ให้เฉลยคําตอบไว้ที่ภาคผนวก)    
1.5 เอกสารอ้างอิง  
 
แบบท่ี 3 
 เค้าโครงแบบที่ 3  เขียนข้อความเพ่ือเข้าสู่เน้ือหาสาระของบทประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด
กําหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกําหนดเป็นหัวข้อสาระหลักแล้ว กําหนดตัวเลขในแต่ละสาระย่อย 
ด้วยตัวเลข 1 ถึง 4 หลัก ดังตัวอย่าง 
 

บทที่ 1 
สิ่งแวดล้อมและชนิดของสิ่งแวดล้อม 

ความสาํคญัของสิ่งแวดล้อม 
  1.  การดําเนินชีวิต 
  2.  การต้ังถิ่นฐานของประชากร 
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 3.  ที่อยู่อาศัย 
 4.  ส่วนประกอบของร่างกาย 

       4.1  สีของผิว 
      4.2  ขนาดของร่างกาย 
      4.3  ระบบการหายใจ 

 5.  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ 
ชนิดของสิ่งแวดล้อม 

 1.  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
   1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
           1.1.1  ภูมิประเทศหลัก 
           1.1.2  ภูมิประเทศรอง 
      1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
           1.2.1  อุณหภูมิ 
           1.2.2  ปริมาณนํ้าฝน 
           1.2.3  ลมและพายุ 
       1.3  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.  สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
      2.1  ประชากร 
      2.2  สิ่งแวดลอ้มทางวัตถุ 
      2.3  สิ่งแวดลอ้มทางวัฒนธรรม 
บทสรุป (ให้เขยีนอย่างน้อย 1 ย่อหน้า  หรอืประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด) 
คําถามทบทวน  (คําถามที่ต้องแสดงวิธีทํา  ให้เฉลยคําตอบไว้ที่ภาคผนวก)    
เอกสารอ้างอิง  
 
แบบท่ี 4 
 เค้าโครงแบบที่ 4  คล้ายคลึงกับเค้าโครงแบบที่ 3 โดยเขียนข้อความเพ่ือเข้าสู่เน้ือหาสาระ
ของบทประมาณ 5 ถึง 10 บรรทัด กําหนดแต่ละสาระในแต่ละบทด้วยการกําหนดเป็นหัวข้อสาระหลัก 
หลีกเลี่ยงการกําหนดตัวเลขในแต่ละสาระย่อย  ดังตัวอย่าง 
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บทที่ 1 
ความเข้าใจเบือ้งต้นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 
  (ข้อความอารัมภบท) ..................................................................................................... 
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
ความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  …………………………..……………………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
ความสาํคญัของการบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
  …………………………..……………………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
วัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  1........................................................................................................................................ 
  2......................................................................................................................................... 
ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  …………………………..……………………………………………………..……………………………………….. 
...................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
วิวัฒนาการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  1. ยุคโบราณ 
      1.1 สมัยเริ่มต้น 
 1.2 สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 
  2. ยุคกลาง 
 2.1 สมัยที่เริม่แนวคิดด้านการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ 
 2.2 สมัยที่เริม่แนวคิดด้านการจัดการแบบมนุษยศาสตร์ 
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  3. ยุคปัจจุบัน 
 3.1 การประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับการปฏิบัติตามของรัฐบาล   
      นายจ้าง  ลูกจ้าง 
 3.2 ผลของการขยายตัวของสังคมโลกาภิวัตน์ต่อแนวคิดใหม่ ๆ  
 
(ข้อความบทสรุป)  
  ……………………………..……………………………………………………..…………………………………….. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 



 
บทที่ 4 

รายงานผลการวิจัยและงานแปล 
 

 รายงานงานวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ คือ 
ประกอบด้วย การต้ังสมมติฐาน หรือมีการกําหนดปัญหาที่ชัดเจน สมเหตุสมผล วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
แน่นอน  การรวบรวมข้อมูล  พิจารณา  วิเคราะห์  ตีความ และการสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คําตอบ
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 
 
งานวิจัย 

 งานวิจัย หมายถึงงานค้นคว้าอย่างมีระบบและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
หลักการหรือข้อสรุปรวมที่จะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอ้ือต่อการนําวิชาการน้ันไปประยุกต์ 
มีลักษณะเป็นเอกสารที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 
 
องค์ประกอบของรายงานการวิจัย 

 การเขียนรายงานการวิจัยกําหนดให้เรียบเรียงเป็นรายงานแบบสมบูรณ์ คือจะต้องมี
ส่วนประกอบและเน้ือหาสาระครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น (The front 
matter or preliminaries) ส่วนเน้ือเร่ืองหรือส่วนประกอบตอนกลาง (text or body or content) ส่วน
อ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (references) ส่วนประกอบแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.  ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น 
1.1 ปก หรือ ปกนอก (cover) 
1.2 หน้าปกใน (title page) 
1.3 บทคัดย่อภาษาไทย (abstract in Thai) 
1.4 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract in English) 
1.5 กิตติกรรมประกาศ (acknowledgment) 
1.6 สารบัญ (table of contents) 
1.7 สารบัญตาราง (list of tables) 
1.8 สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ (list of figures or list of charts) 
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 2.  ส่วนเน้ือเรื่อง 
    2.1 ส่วนเน้ือหา 

 2.1.1 บทที่ 1 บทนํา 
 2.1.2 บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.1.3 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
 2.1.4 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 2.2 ส่วนประกอบในเน้ือหา 
 2.2.1 การอ้างอิง (references) 
 2.2.2 ตาราง (tables) 
 2.2.3 ภาพประกอบ (figures) 

  2.2.4 แผนภูมิ (charts) 
 3.  ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย 

3.1 เอกสารอ้างอิง (references) 
3.2 ภาคผนวก (appendixes) 
3.3 ประวัติผู้วิจัย (biography) 

 

ส่วนประกอบของงานวิจัยที่กล่าวถึงข้างต้นมีวิธีการเขียนในแต่ละส่วน ดังน้ี 
 

ส่วนนํา 
 ส่วนนําหรือส่วนประกอบตอนต้น เป็นส่วนแนะนําและ/หรือให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับ

งานวิจัยทั้งเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบ  ดังน้ี 
   1.  ปก กําหนดลักษณะดังน้ี 
           1.1  ปกนอกของงานวิจัยเป็นปกแข็งสีทําด้วยผ้าหรือกระดาษแลกซีนหรือหนังเทียม  
พิมพ์ข้อความบนปกด้วยตัวอักษรขนาด 20-24 พอยต์ เป็นตัวอักษรแบบเดียวกับที่ใช้พิมพ์ข้อความใน
เน้ือหา 

  1.2  ข้อความบนปกประกอบด้วย 
  1.2.1  ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏ ขนาด 1 ½ น้ิ ว อยู่ตรงก่ึงกลางห่างจาก 
ขอบบน ลงมา 1 น้ิว 
  1.2.2  ช่ืองานวิจัยภาษาไทย และภาษาอังกฤษตามช่ือที่ปรากฏจริง โดยจัดข้อความ
ไว้กลางหน้ากระดาษ ถ้าข้อความยาวให้จัดเป็นรูปหน้าจั่วหัวกลับและตัดข้อความให้ถูกต้องตาม            
หลักภาษา 
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  1.2.3  ช่ือของผู้ทํางานวิจัย ให้ระบุเพียงช่ือ สกุล ยกเว้นผู้มียศ ฐานันดรศักด์ิ ราชทิน
นาม และสมณศักด์ิให้ใส่ด้วย 
  1.2.4  ข้อความส่วนท้าย ให้ระบุว่า งานวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของการได้รับทุน 
ในการวิจัยจากไหน ช่ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด ปี พ.ศ.ที่ทําผลงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์และ 
ระบุหมายเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ (International Standard Book Number-ISBN) บรรทัด
สุดท้ายของหน้าปกพิมพ์ข้อความว่า  ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สังกัด 
  1.2.5 สันปกนอกให้พิมพ์ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้ทําวิจัย ปี พ.ศ. ที่ทําวิจัย 
  2.  หน้าปกใน หน้าน้ีให้มีข้อความเหมือนกับปกนอกและระหว่างหน้าปกนอกและหน้าปกใน
ให้มีใบรองปกเป็นกระดาษว่าง 1 แผ่น 
  3.  บทคัดย่อภาษาไทย  หน้าน้ีเป็นข้อความโดยสรุปของรายงานผลการวิจัยที่สั้นกะทัดรัด
ชัดเจน และได้ใจความครอบคลุมเน้ือหาของรายงานผลการศึกษาทั้งหมดโดยตัดรายละเอียดออก ซึ่ง
บทคัดย่อดังกล่าวมีส่วนประกอบดังน้ี 
   3.1 ช่ืองานวิจัย ช่ือผู้ทําผลงานการวิจัย ช่ือผู้ทําวิจัยร่วม 
  3.2 ส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ ส่วนแรกให้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาลักษณะ 
จํานวนของประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่สองให้สรุปผลสําคัญที่ได้จากการศึกษาตามลําดับของวัตถุประสงค์ โดยอาจเขียนบรรยาย
ต่อเน่ืองกันหรือแยกเขียนเป็นรายวัตถุประสงค์ และการสรุปผลการศึกษาน้ีจะต้องไม่มีคําวิจารณ์หรือ
อภิปรายผลแทรกอยู่ แต่อาจมีข้อเสนอแนะที่สําคัญที่ได้จากการศึกษาและเป็นประโยชน์ 

 4.  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียนและเน้ือหาสาระเช่นเดียวกับบทคัดย่อภาษาไทย 
แต่ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ันจึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 
บทคัดย่อจะมีจํานวน 3-5 ย่อหน้า 

 5.  กิตติกรรมประกาศ หน้าน้ีเป็นส่วนที่ผู้วิจัยจะกล่าวขอบคุณผู้ช่วยเหลือ และหรือให้ความ
ร่วมมือในการทําวิจัย น้ี ถ้ากล่าวถึงช่ือบุคคลให้เขียนช่ือและนามสกุลจริงที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเป็น
ทางการ และให้พิมพ์ช่ือผู้วิจัยไว้ตอนท้ายข้อความด้วย 

 6.  สารบัญ หน้าน้ีเป็นการแสดงรายการว่า ส่วนประกอบสําคัญของงานวิจัยมีหัวข้อข้อใดบ้าง
และเรียงลําดับเน้ือหาอย่างไร แต่ละหัวข้ออยู่ที่หน้าใดในเล่มผลงานวิจัย 
 7.  สารบัญตาราง หน้าน้ีเป็นรายการที่ระบุช่ือของตารางทั้งหมดที่แสดงไว้ในงานวิจัย
ตามลําดับหมายเลขของตาราง 
  8. สารบัญภาพ หรือสารบัญแผนภูมิ หน้าน้ีเป็นรายการที่แสดงว่าในงานวิจัยน้ีมีภาพ 
แผนภูมิ แผนที่ หรือกราฟประกอบการเรียบเรียงวิจัยอะไรบ้าง และอยู่ที่หน้าใดเรียงตามลําดับส่วนเน้ือเรื่อง 
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ส่วนเน้ือเรื่องอาจแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเน้ือหาจํานวน 5 บท และส่วนประกอบใน
เน้ือหา ได้แก่ การอ้างอิง ตาราง ภาพหรือแผนภูมิ ส่วนที่เป็นเน้ือหา มีดังน้ี 

1.  บทที่ 1 บทนํา การเขียนบรรยายรายละเอียดในส่วนของบทนําน้ี ให้ใช้แนวทางการเขียน
และหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการเขียนเค้าโครงที่นํามาใช้เขียนหนังสือ หรือ ตํารา ในบทที่ 3 บางส่วนอาจ
เหมือนกัน บางส่วนอาจต้องเรียบเรียงเพ่ิมเติมขยายความให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น เช่น ความเป็นมาและ
ความสําคัญของปัญหา 

2.  บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ควร
ประกอบด้วย 2 ส่วนต่อไปนี้ คือ แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา และผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับเรื่องที่ศึกษา 

การเขียนบรรยายรายงานผลการศึกษาทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัยได้คัดสรร 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์แล้วว่า เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องและเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่สามารถยืนยันและหรือ
อธิบายแนวความคิดที่นํามาสู่การศึกษาวิจัยในประเด็นน้ัน นอกจากน้ียังเป็นการนําเสนอหลักวิชาที่เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานที่นําไปสู่แนวทางการดําเนินการศึกษาวิจัยต่อไปได้จนสําเร็จ ซึ่งจะนําไปสู่การค้นพบคําตอบ
ของประเด็นปัญหาที่ต้ังไว้ พร้อมทั้งสามารถยืนยันได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องเช่ือถือได้อย่างเป็น
วิทยาศาสตร์  อาจมีบางส่วนที่ต้องเรียบเรียงเพ่ิมเติมขยายความให้สมบูรณ์ รวมทั้งอาจเลือกนําเสนอได้ใน
ลักษณะนําเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องแล้วตามด้วยผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้อง หรือนําเสนอแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องในแต่ละหัวข้อควบคู่ไปกับงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหัวข้อน้ัน ๆ 

การเขียนอ้างอิงในส่วนของเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องจะต้องเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องและ
ใช้ระบบการอ้างอิงแบบเดียวกัน 
  3.   บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัยในส่วนของวิธีดําเนินการวิจัยควรมีส่วนประกอบอย่างน้อย 5 
ส่วน คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
    วิธีการเขียนในบทน้ีใช้หลักการเก่ียวกับ การเขียนวิธีดําเนินการวิจัย โดยเขียนตามสิ่งที่
ดําเนินการจริงเป็นหลัก ประกอบด้วย 
   3.1  ประชากร 
   3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
   3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.4  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
   3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
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  4.  บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบรรยายรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้ 
แนวทางการเขียน ดังน้ี 
   4.1  นําเสนอให้เห็นภาพรวมก่อนว่าในบทน้ีจะเสนอเนื้อหาสาระอะไรบ้าง แบ่งเป็นก่ีตอน 
   4.2  นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นกรอบในการ
นําเสนอ โดยนําเสนอเป็นตอน ๆ เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนประเด็นของวัตถุประสงค์ 
   4..3  นําเสนอความหมายสัญลักษณท์างสถิติหรือสัญลักษณ์ที่จะใช้ในตารางไว้ในตอนต้นบท 
   4.4  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางควรดําเนินการ ดังน้ี 

  4.4.1  ลักษณะของตารางต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
  4.4.2  เมื่อนําเสนอตารางแล้ว จะต้องแปลผลหรือแปลความหมายของข้อมูลของ

แต่ละตาราง โดยให้แปลผลส่วนที่เด่นและด้อยที่ควรจะเน้น ไม่ควรแปลผลทุกรายการจนคําอธิบายหรือคํา
อ่านตารางยาวเกินความจําเป็น การแปลผลควรเป็นส่วนประกอบที่ผู้วิจัยต้องการช้ีให้ผู้อ่านได้เห็นเป็น
พิเศษและเพ่ือการเช่ือมโยงไปถึงการเขียนสรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัยและ/หรือ
ข้อเสนอแนะในบทที่ 5 ด้วย 
  4.4.3  ผู้วิจัยจะต้องเข้าใจผลการวิจัยที่สําคัญ และ/หรือไม่สําคัญอย่างชัดเจน  
จึงจะสามารถแปลผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และควรแปลผลในลักษณะของการแปลความ
เชิงสถิติ (translation) มากกว่าการตีความ (interpretation) หรือขยายความเพ่ิมเติม (extrapolation) 
  4.4.4  ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าตัวแปรต่าง ๆ  เช่น 
ค่า t-test ค่า  F-test หรือ Chi-square Test จะต้องแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางให้ถูกต้องทั้ง
การใช้สัญลักษณ์ รูปแบบของตาราง ค่าสถิติต่าง ๆ  รวมทั้งการแสดงระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ (*) 

 5.  บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ในบทน้ีจะเป็นการสรุปงานวิจัยทั้งหมด 
เพ่ือให้ผู้สนใจงานวิจัยน้ีแต่มีเวลาน้อยหรือไม่สันทัดในการอ่านตารางหรือรายละเอียดในบทที่ 4 สามารถ
อ่านงานวิจัยจากบทที่ 5 น้ีเพียงบทเดียวก็เข้าใจเน้ือหาสาระที่ค้นพบได้โดยตลอด 

  5.1  ส่วนประกอบในบทที่ 5  ควรประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ  ต่อไปน้ี 
5.1.1 วัตถุประสงค์ สมมติฐาน และวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป 
5.1.2 สรุปผลการวิจัย 
5.1.3 อภิปรายผลการวิจัย 
5.1.4 ข้อเสนอแนะ 

5.2  วิธีการเขียนบทท่ี 5 อาจใช้ในแนวทางการเขียนดังน้ี 
  5.2.1  เขียนวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัยตามแนวทางที่เขียนในบทที่ 1 
หรือบทท่ี 2 
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   5.2.2   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยเฉพาะสาระสําคัญจากบทที่ 3 โดยระบุว่า กลุ่มตัวอย่าง
คือใคร ได้มาอย่างไร มีจํานวนเท่าไร ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือมีลักษณะอย่างไร 
ใช้ค่าสถิติอะไรบ้างในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.2.3  สรุปผลการวิจัยโดยการเขียนแยกเป็นข้อ ๆ  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยว่า 
ได้ผล อย่างไรบ้าง สอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมติฐานที่กําหนดไว้อย่างไร โดยทั่วไปการสรุปผลการวิจัย
จะเรียบเรียงมาจากการแปลผลตารางต่าง ๆ โดยไม่ต้องนําเสนอค่าสถิติเหมือนบทที่ 4 
  5.2.4   ส่วนของการอภิปรายผลการวิจัยน้ี นับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะแสดงให้เห็นว่า 
ผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ มีแนวคิดในการอ้างเหตุผลของการวิจัยได้อย่างลึกซึ้ง แหลมคม 
สามารถสร้างสรรค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยให้ได้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างไรบ้าง การอภิปรายผลการวิจัย 
อาจต้องอ้างอิงหลักวิชา ทฤษฎี หรือผลงานวิจัยอ่ืนประกอบ เพ่ือจะได้อภิปรายผลได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับเช่ือถือได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
   5.2.5  ในการนําเสนอส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะต้องเสนอแนะแนวทางที่บุคคล
หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรนําผลการวิจัยที่ได้น้ีไปปฏิบัติ โดยเริ่มจากระบุว่ามีผลการวิจัยอะไร และจาก
ผลการวิจัยน้ีผู้วิจัยเสนอแนะว่าอย่างไร ทั้งน้ีข้อเสนอแนะจะต้องเป็นข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเท่าน้ันไม่ใช่
มาจากความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้วิจัย 

  ข้อเสนอแนะอีกลักษณะที่ควรมีคือข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป ซึ่งอาจเป็น
ข้อเสนอจากการสรุปผลการวิจัยที่ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจท่ีควรได้รับการศึกษาวิจัยต่อเน่ือง หรือเป็น
ข้อเสนอจากการพบว่าการวิจัยครั้งน้ีน่าจะมีข้อผิดพลาดจากการควบคุมตัวแปรบางประเด็น จึงเสนอแนะ
ให้ทําการศึกษาวิจัยต่อเพ่ือจะได้ทราบผลการวิจัยที่ชัดเจนสมบูรณ์ในเรื่องน้ัน ๆ 

 ส่วนอ้างอิง 
  ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้ายประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวกและประวัติ

ผู้วิจัย  รายละเอียดของส่วนประกอบตอนท้ายมีดังน้ี 
  1.  เอกสารอ้างอิง คือ ที่รวมรายการสารนิเทศอ้างอิงทั้งหมดที่ผู้วิจัยนํามาประกอบ 
การเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย  ดังน้ันการอ้างอิงที่ปรากฏในส่วนเนื้อหาทั้งหมดจะต้องนํามารวบรวมให้
ปรากฏรายละเอียดที่สมบูรณ์ในส่วนของเอกสารอ้างอิงน้ีและจะต้องอ้างอย่างถูกต้องตามระบบใดระบบหนึ่ง
ที่เลือกใช้ 
  2.  ภาคผนวก คือ ส่วนเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับเน้ือเรื่องของงานวิจัยที่ผู้วิจัยนํามาแสดงประกอบ
ไว้เพ่ือให้เน้ือหาของรายงานการวิจัยน้ีสมบูรณ์ย่ิงขึ้น เช่น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จดหมายที่ใช้
ติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รายช่ือของแหล่งข้อมูล รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบ คุณภาพของเครื่องมือ 
ค่าสถิติบางส่วนที่ไม่จําเป็นต้องแสดงไว้ในส่วนเน้ือหา แต่อาจมี ผู้อ่านบางคนสนใจในข้อมูลส่วนน้ัน  
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ภาคผนวกน้ีจะมีหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับความจําเป็นและความเหมาะสม  ถ้าต้องมีภาคผนวกก็ต้องจัดลําดับให้
ถูกต้อง พร้อมทั้งมีหน้าบอกตอนด้วย 
  3.  ประวัติผู้วิจัย คือ ส่วนที่แสดงรายละเอียดส่วนตัวบางประการของผู้วิจัยซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการติดต่อกับผู้วิจัย 
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โครงร่างงานวิจัย 
 

งานวิจัยเชิงปริมาณ 
 

แบบท่ี 1 
 

บทที่ 1 บทนํา 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
ข้อจํากัดของการวิจัย 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
  นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 
แนวคิดที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 
งานวิจัยที่สัมพันธ์กับเรื่องที่วิจัย 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย 
การกําหนดประชากรและตัวอย่าง 
การกําหนดตัวแปรที่ศึกษา 
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล (สูตรสถิติใส่ไว้ตรงนี้) 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผล 
อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 
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บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ตัวอย่างเครื่องมือ 
ประวัติผู้วิจัย 
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แบบท่ี 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 
บทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
สารบัญ 
บทที่ 1 บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น (ถ้ามี) 
ข้อจํากัดการวิจัย (ถ้ามี) 

บทที่ 2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ (เก่ียวกับตัวแปรที่ทําการศึกษา) 
แนวคิดและข้อวิพากษ์ต่าง ๆ  (เก่ียวกับตัวแปรที่ทําการศึกษา) 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 
สภาพและลักษณะของหน่วยงานและหน่วยในการวิเคราะห์ 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กรอบแนวคิด (การแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือการกําหนดตัวแปรที่ศึกษา) 
สมมติฐานการวิจัย 
คํานิยามศัพท์เฉพาะ (นําตัวแปรที่กําหนดกรอบแนวคิดมากําหนดนิยาม) 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย 
การกําหนดประชากรและตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือ 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
(หัวข้อกําหนดตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานที่ต้ังไว้) 
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บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 

เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก 
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งานวิจัยเชิงคณุภาพ 
 
บทที่ 1 บทนํา 
  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ข้อจํากัดของการวิจัย 
ข้อตกลงเบ้ืองต้น 
คํานิยามศัพท์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บทที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับเรื่องที่วิจัย 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (เชิงพรรณนาโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะ) 
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
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ตัวอย่างรูปแบบองค์ประกอบงานวิจัย 
 

หน้าบทคัดย่อภาษาไทย 
บทคัดย่อ 
 
หัวข้องานวิจัย  บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดทําและการใช้หลักสูตร 
    สถานศึกษา ในสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันที่  1-2 
     สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
 
ผู้วิจัย   นางสาวจริยา  แก้วสะอาด 
สาขา   การบริหารการศึกษา 
ปีการศึกษา  2547 
 
  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหาร ที่มีต่อการจัดทําและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ที่มีต่อการจัดทําและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งสังเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการจัดทําและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา  ช่วงช้ันที่ 1-2   
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจัยคือผู้บริหารและครูวิชาการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ช่วงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี จํานวน  270 คน ได้มาโดยการสุ่มตาม
ระดับช้ันอย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา (Proportional stratified random  sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) กําหนดคําตอบเป็น
ข้อความ 5 ระดับซึ่งมีค่าความเช่ือมั่น (reliability) เท่ากับ 0.974 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS 
for Windows version 10.0 สถิติที่ใช้คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One  way anova) 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาท ที่มีต่อการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามลําดับการปฏิบัติจาก
มากไปน้อยดังน้ี ด้านจัดให้มีแผนพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการดําเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านเป็นผู้นําในการจัดทําหลักสูตร โดยร่วมประสานกับบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดจนสาระหลักสูตรของสถานศึกษาด้านสนับสนุนการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้านคือ ด้านจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
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หลักสูตรสถานศึกษา ส่วนการปฏิบัติตามบทบาทท่ีมีต่อการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านจัดให้มีการนิเทศภายในเพ่ือให้มีการกํากับ
ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีระบบอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านจัดให้มีการประเมิน
การนําหลักสูตรไปใช้ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษาให้ทันสมัย  สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
  ผลการเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ที่มีต่อการจัดทําและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
จําแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยภาพรวมและเป็นรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
  ปัญหาที่พบมากและแนวทางการแก้ปัญหา ในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่มี
ต่อการจัดทําหลักสูตรที่สําคัญ  3 อันดับแรก คือ ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา  มีแนวทางแก้ปัญหาคือ จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญวิทยากรหรือผู้รู้มาให้
คําแนะนํา ปัญหารองลงมา คือ ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการเพ่ือจัดแหล่งเรียนรู้ มีแนวทาง
แก้ไขโดย  จัดการระดมทุนจากชุมชน และปัญหาแผนพัฒนาสถานศึกษาปฏิบัติไม่ได้ตามแผนที่กําหนด
เน่ืองจากขาดแคลนงบประมาณ  มีแนวทางแก้ไขโดยจัดระดมทุนจากชุมชนและวางแผนกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้ชัดเจน ส่วนปัญหาที่พบมากในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารที่มีต่อการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ที่สําคัญ 3 อันดับแรกคือ ปัญหาครูขาดความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการนํา
หลักสูตรไปใช้ มีแนวทางแก้ปัญหาโดย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   ปัญหารองลงมาคือ การสร้างเครื่องมือ
เพ่ือประเมินการนําหลักสูตรไปใช้ยังไม่เหมาะสม  มีแนวทางแก้ปัญหาโดย ขอคําแนะนําจากศึกษานิเทศก์
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และปัญหาลําดับสุดท้าย คือ ผู้บริหารและครูมีภาระงานอ่ืนมาก ทําให้การนิเทศ
ขาดความต่อเน่ือง มีแนวทางแก้ปัญหา โดยแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
และจัดลําดับความสําคัญของงาน 
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หน้าบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 

ABSTRACT 
 
Research Title ROLES OF  ADMINISTRATORS  IN  DEVELOPING 
    AND  IMPLEMENTING  SCHOOL  CURRICULUM  IN 
   LEVEL 1-2 BASIC EDUCATION  SCHOOLS  UNDER 
   THE  EDUCATIONAL SERVICE  AREA  OFFICE 
   SUPHAN BURI 
Researcher        Miss  Jariya   Kawsaard 
Program         Educational  Administration 
Academic Year 2004 
 

 The purposes of this study were  to  study  the administrators’ roles in 
developing and implementing school curriculum, to compare roles of the administrators 
in small, medium sized and large schools in developing and implementing school 
curriculum, and to synthesize problems and find out the way to solve problems in 
developing and implementing the school curriculum of level   1-2  basic education of 
schools  under   the Educational Service Area Office Suphan Buri. 

 The samples in this study consisted of 270 administrators and academic 
teachers in level 1-2 basic education schools with different sizes, obtained by the 
proportional stratified random sampling. A constructed 5 level rating scale questionnaire 
with the reliability of 0.974 was used as the instrument to collect data. The statistics 
employed for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and one way 
ANOVA through SPSS for Windows version 10.0. 
  The result of this study revealed that the administrators’ roles in developing 
and implementing school curriculum was overall at a  high level. When each area was 
considered separately, it was discovered that three areas were at a high level, ranking 
from more to less as follows: having a school development plan for school 
administration; being a leader in developing school curriculum with the cooperation of 
personnel to specify school vision and desirable characteristics of students as well as the 
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subject matter of school curriculum; supporting organizing learning environment. One 
area was at a moderate level, that is, having public relation of school curriculum. The 
administrators’ roles in implementing school curriculum were overall at a high level. One 
area was at a high level, however, when each area was considered separately, that is, 
having an internal supervision to follow up the using of school curriculum systematically. 
One area was at a moderate level, namely having an evaluation of school curriculum to 
improve and update the subject matter of the curriculum, corresponding to the need of 
learners and local communities. 

 The result of comparing the roles of administrators in schools of different 
sizes in developing and implementing school curriculum revealed no difference. 
  The administrators had 3 problems in developing school curriculum. There 
was no qualified and knowledgeable personnel to developing school curriculum. This 
problem could be solved by having a work shop seminar on this matter. The second 
problem was lacking budget to organize learning environment. This problem could be 
solved by recruiting fund from the communities. The school development plan could 
not be worked out as specified due to the lack of budget was the third problem. This 
problem could be solved by recruiting fund from the local communities and having a 
clear implementation plan. As for the administrators’ implementing of school curriculum, 
there were 3 problems. The teachers lacked knowledge in synthesizing and evaluating 
the curriculum. This could be solved by conducting a workshop. The second problem 
was unsuitable instrument for the evaluation of implementing curriculum. This could be 
solved by  asking for advice from  supervisors in their educational areas. The 
administrators and teachers had overloaded work, resulting in discontinuous supervision, 
was the last problem. This could be solved by appointing internal supervisor of the 
schools, having a fixed working implementation diary, and prioritizing the tasks. 
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หน้าประกาศคุณูปการ หรือ หน้า กิตติกรรมประกาศ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาเพ็ญ   
จริยะเศรษฐ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง กรรมการที่ปรึกษางานวิจัย ที่ได้กรุณาให้
คําปรึกษาแนะนําและตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้กําลังใจตลอดระยะเวลที่ทําการศึกษาวิจัยจนเสร็จ
สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งอย่างย่ิงไว้ณ โอกาสน้ีและขอกราบขอบพระคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  คงแถวทอง ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจนทําให้งานวิจัย
มีความถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
  นอกจากน้ีผู้ วิจัยได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายอดิศักด์ิ สามงามแสน  
นายชัยณรงค์  อินทร์อํานวย นายประยูร  ชินสุวรรณ นายบํารุง  มีสุขและนางสาวจันทร์พิมพ์   
วงศ์ประชารัตน์ ที่ได้กรุณาตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงเคร่ืองมือวิจัย ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี เขต1-3   บุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3 ผู้บริหารสถานศึกษา และ
คณะครูของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ที่กรุณาอํานวยความสะดวก ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลให้ ตลอดจนทุกคนในครอบครัวที่ให้
กําลังใจ  ช่วยเหลือ  สนับสนุน อํานวยความสะดวกมาโดยตลอดจึงขอขอบพระคุณมา  ณ  ที่น้ีด้วย 
  ประโยชน์ที่พึงได้รับจากงานวิจัยฉบับน้ี ผู้ วิจัยขอน้อมรําลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยสามารถดํารงตนและมานะพยายามศึกษา  
จนบรรลุผลสําเร็จด้วยดีเสมอมา 
 
       จริยา     แก้วสะอาด 
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รูปแบบรายงานผลการวิจัย 
รูปแบบรายงานผลการวิจัยฉบับย่อที่จะตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ควรมีความยาว ไม่เกิน 20 

หน้า ดังต่อไปน้ี 
รายงานผลการวิจัย 

เรื่อง 
ช่ือผู้วิจัย ....................................................................... 
คณะ …………………………………………………. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ …………………………………. 
บทนํา (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) ……………………………………………………….. 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) ……………………………… 
วิธีการดําเนินงานวิจัย (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) ……………………………………….. 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล (ไม่ควรเกิน 4 หน้า) ………………………. 
สรุปและข้อเสนอแนะ (ไม่ควรเกิน 3 หน้า)  ............................................................ 
 
งานแปล 

 งานแปลเป็นผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน  หมายถึงงานแปลจากตัวงานต้นแบบที่เป็น
งานวรรณกรรม หรืองานด้านปรัชญา หรือประวัติศาสตร์ หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาที่มีความสําคัญ
และทรงคุณค่าในสาขาน้ัน ๆ  ซึ่งเมื่อนํามาแปลแล้วจะเป็นการเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีประจักษ์
ชัด เป็นการแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ หรือแปล
จากภาษาต่างประเทศหน่ึงเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหน่ึง 



 
บทที่ 5 

การอ้างอิงและบรรณานุกรม 
 

 ในการเขียนผลงานทางวิชาการประเภทต่าง ๆ ผู้เขียนจําเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงข้อเขียน
หรืองานของผู้อ่ืนหรือที่เก่ียวข้องกับงานของผู้อ่ืนอยู่เสมอ นอกจากน้ี การอ้างอิงจะทําให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงไว้ได้  การลงรายการอ้างอิงจึงจําเป็นต้องถูกต้องและมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง น่ันคือ รายการอ้างอิงจะต้องประกอบด้วย รายการผู้แต่ง ปีที่พิมพ์  ช่ือเร่ือง และข้อมูล
เก่ียวกับการพิมพ์ ดังน้ัน การได้ศึกษาวิธีการและแนวทางในการจัดทําที่ถูกต้องในเร่ืองน้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญ
ประการหน่ึงของการเขียนผลงานทางวิชาการ 

 รูปแบบของการลงรายการอ้างอิงที่ใช้กันแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ 
ระบบ MLA (Modern Language Association Style) ซึ่งจะใช้อ้างอิงในสาขามนุษยศาสตร์ 
(Humanities) จึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Humanities Style ส่วนอีกระบบหน่ึงคือ ระบบ APA 
(American Psychological Association Style) ซึ่งจะใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(Social Sciences and Science) อีกช่ือหน่ึงของระบบน้ี คือ Scientific Style 

  การลงรายการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ทําได้ใน 2 ลักษณะ คือ 
   1.  การอ้างอิงแทรกในเน้ือหา (internal or parenthetical in text citation) เป็นการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลเมื่อผู้อ้างคัดลอก ถอดความ หรือ สรุปสาระสําคัญของข้อเขียน ของผู้อ่ืนมาไว้ในงาน
ของตน ลักษณะของการลงรายการอ้างอิงแบบน้ีเป็นการลงอย่างสั้น ๆ กะทัดรัด โดยมีเครื่องหมาย วงเล็บ
เป็นส่วนหน่ึงของการอ้างอิงด้วย นอกเหนือจากรายการ ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ซึ่งเป็นรายการหลัก 
วัตถุประสงค์ของการลงรายการอ้างอิงลักษณะน้ี คือ ต้องการบอกแหล่งที่มาของข้อมูลที่อ้างใช้ และโยงให้
ผู้อ่านไปดูการอ้างอิงท้ายเล่มของงานหรือเอกสารน้ัน 

 การลงรายการอ้างอิงลักษณะน้ีเข้ามาแทนที่การอ้างอิงแบบเก่า ซึ่งอยู่ตอนล่างของ
หน้ากระดาษที่เรียกว่าเชิงอรรถ (footnotes) 
  2.  การอ้างอิงท้ายเล่มหรือบรรณานุกรม (bibliography) บรรณานุกรมจะเป็นการลง
รายการอ้างอิงอย่างสมบูรณ์ คือ ผู้แต่ง ช่ืองาน ข้อมูลทางด้านการพิมพ์ ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีต้องสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่อ้างอิงแทรกไว้ในเนื้อหาด้วย รายการอ้างอิงแต่ละช้ินในบรรณานุกรมจะจัดเรียงไว้ตามลําดับอักษร 
ผู้แต่ง หรือ ตามลําดับอักษรของรายการแรกของช้ินงานน้ัน ๆ  

 บรรณานุกรมน้ีในระบบ MLA จะเรียกว่า works cited ในขณะท่ีระบบ APA เรียกว่า 
references  
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 ในหนังสือ Publication Manual of the American Psychological Association 
ของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (2001, p.215) ได้ให้ความหมายของคําว่า เอกสารอ้างอิง (references) 
และบรรณานุกรม (bibliography) ไว้ดังน้ี 
 เอกสารอ้างอิง หมายถึง รายการเอกสารอ้างอิงที่ อ้างถึงงานที่ผู้ เขียนใช้ประกอบ 
การเขียนงานช้ินน้ัน ๆ  เท่าน้ัน ในขณะที่บรรณานุกรมจะอ้างถึงผลงานที่ผู้เขียนใช้อ่านสําหรับรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานหรือเป็นแหล่งสําหรับการค้นคว้าอ่านเพ่ิมเติมต่อไปอีก ทั้งน้ีเอกสารอ้างอิงที่อยู่ท้ายเล่ม
จะต้องสอดคล้องกับการอ้างอิงในเนื้อหาด้วย ในงานเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยให้ใช้คําว่า 
เอกสารอ้างอิง 

 การอ้างอิงทั้ง 2 ระบบและ 2 ลักษณะเช่นว่าน้ีใช้อ้างทั้งในแหล่งอ้างอิงที่เป็นสิ่งพิมพ์ (print 
sources) เอกสารลักษณะพิเศษ (special feature document) โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน (audio-
visual & microform sources) แหล่งอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sources) และการสัมภาษณ์ 
(interview) 

 ในคู่มือเล่มน้ีจะให้ตัวอย่างการอ้างอิงในระบบ APA ทั้งที่เป็นการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา ซึ่ง
ต่อไปจะใช้คําว่า การอ้างอิง ควบคู่ไปกับคําว่าบรรณานุกรม ซึ่งในที่น้ี หมายถึง เอกสารอ้างอิง โดยจะเริ่ม
ด้วยหลักเกณฑ์ทั่วไปในการลงรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมก่อน ดังน้ี 

 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการลงรายการเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

  1. ผู้แต่ง 
  1.1  ลงช่ือผู้แต่งทุกคนโดยไม่ต้องคํานึงถึงจํานวนผู้แต่ง ถ้าผู้แต่งเป็นคนไทยให้ลงรายการ

ด้วยช่ือต้นและตามด้วยช่ือสกุล ถ้าเป็นชาวต่างประเทศให้ใช้ช่ือสกุลขึ้นก่อน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )  
แล้วตามด้วยอักษรย่อของช่ือต้นและช่ือกลาง  เช่น 

 ดวงใจ กวียะ 
 ธาริณี เปรมศรีรัตน์ 
 Robert Brown   ลงว่า Brown, R. 
 Mary Elizabeth Faimon ลงว่า   Faimon, M. E. 
 Robert von Kraft-Ebing ลงว่า Kraft-Ebing, R. von 

หมายเหตุ :  ช่ือผู้แต่งชาวต่างประเทศ อาจใช้ช่ือต้นตามที่ปรากฏแต่ให้ใช้อักษรย่อของช่ือกลาง 
 1.2  ผู้แต่งที่มีราชทินนามหรือบรรดาศักด์ิ เช่น นาย ขุน หลวง พระ พระยา เจ้าพระยา 
คุณหญิง คุณ (คุณหญิงที่ไม่ได้สมรส) หรือ Sir ในภาษาอังกฤษ ให้ลงช่ือราชทินนามค่ันด้วย เครื่องหมาย
จุลภาค (,) แล้วจึงลงบรรดาศักด์ิที่ได้รับพระราชทานคร้ังหลังสุด เช่น 
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คงฤทธ์ิศึกษาการ, ขุน 
บุเรศบํารุงการ, หลวง 
พินิจชนคดี, พระ 
อนุมานราชธน, พระยา 
ธรรมศักด์ิมนตรี, เจ้าพระยา 
บรมมหาศรีสุริยวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา 
นิลวรรณ  ป่ินทอง, คุณ 
จินตนา ยศสุนทร, คุณหญิง 
จงกล กิตติขจร, ท่านผู้หญิง 

 1.3  ผู้แต่งที่มีฐานันดรศักด์ิ  เช่น ม.ล., ม.ร.ว., ม.จ., พระองค์เจ้า, เจ้าฟ้า ฯลฯ ให้ลงช่ือ
และช่ือสกุล หรือพระนาม  คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค  (,) แล้วลงสกุลยศไปตามลําดับ เช่น 
 บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. 
 เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว. 
 สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 
 นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา 
 จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ 
 มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ 

 1.4  ผู้แต่งที่เป็นสมณศักด์ิ 
 1.4.1 สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นเช้ือพระวงศ์และได้ทรงกรมให้ลงพระนาม คั่นด้วย

จุลภาค ตามด้วยคําว่าสมเด็จพระสังฆราชเจ้า หรือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าและลงท้ายด้วยอิสริยยศที่ทรง
ได้รับการสถาปนาให้ทรงกรม เช่น 

วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ 

 1.4.2  สมเด็จพระสังฆราชที่เป็นสามัญชน ให้ลงตําแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช ตาม
ด้วยนามเดิม เช่น 

สมเด็จพระสังฆราช (สา) 
สมเด็จพระสังฆราช (สุก) 

 1.4.3  พระภิกษุที่มีสมณศักด์ิระดับตํ่าลงมา เช่น เป็นราชาคณะ พระครู ให้ลงช่ือ
ตามสมณศักด์ิน้ัน เช่น 

พระเทพโสภณ (สิงห์ ชาคโร) 
พระเทพโสภณ (นิยม ฐานิสฺสโร) 
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1.4.4  ผู้แต่งที่เป็นพระภิกษุไม่มีสมณศักด์ิ ให้ลงนามฉายา (นามท่ีพระอุปัชฌาย์ต้ัง
ให้) ส่วนพระภิกษุที่ใช้สังฆนาม (นามเฉพาะที่นอกเหนือจากนามฉายา) ให้ลงช่ือสังฆนามเป็นผู้แต่ง  เช่น 

พุทธทาสภิกขุ 
ปัญญานันทภิกขุ 

  1.5  ผู้แต่งที่เป็นสถาบัน 
1.5.1 หน่วยงานราชการ ให้ลงช่ือตามหน่วยงานราชการที่ปรากฏ ไม่มีการกลับ

สภาพช่ือของหน่วยงาน เช่น 
กรมการฝึกหัดครู 
กรมการปกครอง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดนครราชสีมา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

 1.5.2  สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

 1.5.3  สถาบันอ่ืน ๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ สมาคม สโมสร มูลนิธิ ธนาคาร โรงพยาบาล  
ถือหลักการลงรายการเช่นเดียวกับหน่วยราชการ เช่น 

องค์การเช้ือเพลิง 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า 
ธนาคารกสิกรไทย 
มูลนิธิเอเชีย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
สยามสมาคม 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ราชนาวีสโมสร 
เนติบัณฑิตยสภา 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
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 1.6  ถ้ามีผู้แต่งมากกว่าหน่ึงคนให้ลงช่ือทุกคน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคระหว่างช่ือผู้
แต่งแต่ละคน และให้ใช้คําว่า "และ"ในบรรณานุกรมภาษาไทย หรือเคร่ืองหมาย ampersand "&" ใน
ภาษาอังกฤษนําหน้าคนสุดท้าย ตัวอย่าง 

อัมพร ป้ันศรี, และ นนทนา เผือกผ่อง 
มารศรี ศิวรักษ์,ชุติมา สัจจานันท์, และ นวลจันทร์ รัตนากร 
Stueart, R. D, & Eastlich, J.T.  
Shafer, R. E., Stabb, C., & Smith, K. 

หมายเหตุ :  การลงรายการผู้แต่งซ้ําให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) จํานวน 4-7 ครั้ง แล้วใส่เครื่องหมาย 
มหัพภาค (.) 

 1.7  หนังสือที่มีผู้จัดพิมพ์ ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ ให้เขียนช่ือบรรณาธิการแล้ว
วงเล็บ คําว่า บก. หรือ Ed. (s). (ย่อมาจาก editor (s)) ในภาษาอังกฤษ เช่น 

ไพศาล เหล่าสุวรรณ. (บก.). 
Pattishall, E. O., Jr. (Ed.). 
Allmsn, L. R., & Jaffe, D. T. (Eds.). 

   1.8  หนังสือที่ไม่มีช่ือผู้แต่ง ให้ลงช่ือหนังสือแทนแล้วตามด้วยปีที่พิมพ์ 
   หวยใต้ดิน. (2525). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เสรี. 
   The U.S. and the USSR. (1982). New York: New York University. 

หมายเหตุ :  ในการลงรายการผู้แต่งในการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา  สําหรับชาวต่างประเทศให้ลงเฉพาะ 
ช่ือสกุล ผู้แต่งที่มีราชทินนาม หรือบรรดาศักด์ิ ฐานันดรศักด์ิ สมณศักด์ิ และผู้แต่งที่เป็นสถาบัน ให้ลงไป
ตามปกติ ไม่ต้องกลับสถานภาพไปไว้ท้าย เช่น 

Brown 
พระยาอนุมานราชธน 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี 
มูลนิธิเอเชีย 

 2. ปีที่พิมพ์ 
 2.1 ให้ลงรายการปีที่พิมพ์ด้วยปีลิขสิทธ์ิ ถ้าหนังสือนั้นไม่มีปีลิขสิทธ์ิให้ลงรายการด้วยปีที่

หนังสือน้ันได้จัดพิมพ์ และให้ลงเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องระบุคําว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. 
2.2 ปีที่พิมพ์อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก ( ) 
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   2.3  ถ้าหนังสืออยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ ให้ใช้ว่า "อยู่ระหว่างการพิมพ์" ในเครื่องหมาย      
วงเล็บเล็ก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า "in press" ไม่ต้องระบุปีที่พิมพ์จนกระท่ังหนังสือน้ันได้พิมพ์
ออกมาเป็นรูปเล่มเรียบร้อยแล้ว 

2.4 หลังเคร่ืองหมายวงเล็บปิด ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) ตัวอย่าง 
 (2524). 
 (อยู่ระหว่างการพิมพ์). 
 (1987). 
 (in press). 

หมายเหตุ :  ถ้าไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ ลงว่า ม.ป.ป. หรือ n.d. 
 

 3. ชื่อเรื่อง (Title) 
  3.1 การลงรายการชื่อเรื่องหรือช่ือหนังสือ ให้ลงช่ือเรื่องตามท่ีปรากฏในหน้าปกใน ช่ือ
เรื่องภาษาไทยที่มีภาษาต่างประเทศกํากับให้ลงรายการเฉพาะชื่อเรื่องภาษาไทย ถ้าเป็นหนังสือ
ภาษาอังกฤษ การเขียนช่ือเรื่องให้ขึ้นต้นด้วยอักษร ตัวใหญ่เฉพาะคําแรก อักษรแรกของช่ือเรื่องย่อย 
(ถ้ามี) และชื่อเฉพาะ หรือวิสามานยนาม ใส่เครื่องหมายมหัพภาคหลังช่ือเรื่องแล้วขีดเส้นใต้ช่ือเรื่อง (ใน
การเรียงพิมพ์อาจจะใช้อักษรตัวเอนหรือตัวดําเข้มแทนการขีดเส้นใต้ก็ได้) 
 ตัวอย่าง 

 คู่มือการเขียนรายงานทางวิชาการ. 
 Writing a research paper. 
ตัวอย่าง ช่ือเรื่องที่มีภาษาต่างประเทศกํากับ 
 จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental psychology) 
 ลงรายการช่ือเรื่องว่า 
 จิตวิทยาพัฒนาการ. 
ตัวอย่าง ช่ือเรื่องที่มีช่ือเรื่องย่อย 
 บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น: กล่าวถึงวิธีใช้หนังสือและห้องสมุด. 
Writing English: A composition for foreign students. 

 หมายเหตุ :  การลงรายการช่ือเรื่องของหนังสือ วารสาร (รวมทั้งเลขปีที่) หนังสือพิมพ์ จุลสาร และ
เอกสารอ่ืน ๆ ใช้ ตัวอักษรธรรมดาแล้วขีดเส้นใต้ หรือตัวหนา หรือตัวเอนก็ได้ 
   3.2  ลงรายการเ พ่ิมเติมสําหรับหนังสือเล่ม น้ัน  (เ ช่น  พิมพ์ครั้ งที่  หรือเล่มที่ )                    
ในเคร่ืองหมายวงเล็บ หลังช่ือเรื่อง  อย่าใช้มหัพภาคคั่นระหว่างช่ือเรื่องและข้อมูลที่มีอยู่ในวงเล็บให้ใช้
มหัพภาคหลังเคร่ืองหมายวงเล็บปิด 
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 ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 หลักการตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 3). 
 สี่แผ่นดิน (2 เล่ม). 
 The messenger's motives (2nd ed.). 
 Government and mass communications (Vol. 2). 
 The road to Serfdom (pp. 105-166). 

3.3  ช่ือเร่ืองภาษาอังกฤษที่มี 2 ตอน ให้ใช้ตัวเลขอารบิก อย่าใช้ตัวเลขโรมัน ยกเว้นแต่
เพียงตัวเลขโรมันเป็นส่วนหน่ึงของช่ือเรื่อง ตัวอย่าง 

 Brown, P., Brill, B., & Faimon, M.E. 1. Art in Thailand 2. Ban Chiang 
 Collection. Art Education 39 (4), 425-500 

หมายเหตุ :  พิมพ์ครั้งที่ 1 ไม่ต้องลง 
 

 4. ข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์ 
 ข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ สถานที่พิมพ์ และสํานักพิมพ์ 
 4.1 สถานที่พิมพ์ ให้ลงช่ือเมืองที่สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์น้ันต้ังอยู่ หลังช่ือเมืองใส่เครื่องหมาย

มหัพภาคคู่ (:) การลงชื่อเมืองต่างประเทศ ถ้าเมืองน้ันไม่เป็นที่รู้จักกันดีหรือไม่มีช่ือเสียงสําหรับการพิมพ์ หรือช่ือ
เมืองน้ันมีช่ือซ้ํา ๆ  กันหลายเมือง ให้ระบุช่ือรัฐหรือช่ือประเทศกํากับไว้ด้วยถ้าเป็นช่ือเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา
ให้ใช้อักษรย่อตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขสหรัฐอเมริกากําหนด (ดูตารางที่ 1) 

ตัวอย่าง 
กรุงเทพฯ: 
เชียงใหม่:  
London: 
New York: 
Tokyo: 
Essex, England: 
Luzon, Philippines: 
Reading, England: 
Reading, MA: 

(MA ย่อมาจาก Massachusetts) 
Springfield, MA: 
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Springfield, MO: 
(MO ย่อมาจาก Missouri) 

 Miami, FL: 
 (FL ย่อมาจาก Florida) 
 Miami, OH: 
 (OH ย่อมาจาก Ohio) 

สําหรับเมืองต่าง ๆ ที่มีช่ือเสียงด้านการพิมพ์ ที่ไม่ต้องใส่ช่ือรัฐหรือประเทศดังต่อไปน้ี 

 เมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 
Baltimore 
Boston 
Chicago 
Los Angeles 
New York 
Philadelphia 
San Francisco 

 เมืองนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 
Amsterdam 
Jerusalem 
London 
Milan 
Moscow 
Paris 
Rome 
Stockholm 
Tokyo 
Vienna 
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ตารางที่ 1  อักษรย่อสําหรับช่ือรัฐและดินแดนที่อยู่ในอาณัติของสหรัฐอเมริกา 
รัฐและเขตแดน  อักษรย่อ รัฐและเขตแดน อักษรย่อ 
Alabama 
Alaska 
American Samoa 
Arizona 
Arkansas 
California 
Canal Zone 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Guam 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 

AL 
AK 
AS 
AZ 
AR 
CA 
CZ 
CO 
CT 
DE 
DC 
FL 
GA 
GU 
HI 
ID 
IL 
IN 
IA 
KS 
KY 
LA 
ME 
MD 
MA 
MI 
MN 
MS 

Missouri
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Puerto Rico 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virgin Island 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 

MO 
MT 
NE 
NV 
NH 
NJ 
NM 
NY 
NC 
ND 
OH 
OK 
OR 
PA 
PR 
RI 
SC 
SD 
TN 
TX 
UT 
VT 
VI 
VA 
WA 
WV 
WI 
WY 
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4.2  สํานักพิมพ์และโรงพิมพ์ 
4.2.1  ลงช่ือสํานักพิมพ์ตามที่ปรากฏในหน้าปกใน ถ้ามีทั้งสํานักพิมพ์และโรงพิมพ์

ให้ใส่ช่ือสํานักพิมพ์ ถ้าไม่มีสํานักพิมพ์ให้ลงรายการด้วยโรงพิมพ์แทน 
4.2.2  ลงรายการช่ือสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์สั้น ๆ ในรูปแบบที่ทุกคนเข้าใจตัดคําที่

เป็นส่วนหน่ึงของสํานักพิมพ์ออก  เช่น สํานักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วน…จํากัด บริษัท…จํากัดในภาษาอังกฤษให้
ตัดคําเหล่าน้ีออก เช่น Publishers, Printing House, Printing Office, Company หรือ Co., 
Incorporation, Incorporated, หรือ Inc., Corporation, Corporated หรือ Corp., Limited หรือ 
Ltd. และคําว่า The แต่คงคําว่า Books และ Press เอาไว้  

 ตัวอย่าง 
ห้างหุ้นส่วน รวมสาส์น จํากัด   ลงว่า  รวมสาส์น 
สํานักพิมพ์แพร่พิทยา    ลงว่า แพร่พิทยา 
บริษัทสํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จํากัด ลงว่า ไทยวัฒนาพานิช 
The Scarecrow Press, Inc.   ลงว่า Scarecrow Press 
The H. W. Wilson Co.   ลงว่า  H. W. Wilson 
Jonathan David Publishers  ลงว่า Jonathan David 
4.2.3  ถ้าช่ือเมืองที่สํานักพิมพ์น้ันต้ังอยู่มีสองแห่ง หรือหลายแห่ง ให้ใช้ช่ือแรกที่

สํานักพิมพ์น้ันต้ังอยู่ แต่ถ้าจะใช้เฉพาะเจาะจงให้ใช้ช่ือเมืองที่สํานักพิมพ์น้ันต้ังอยู่ ตัวอย่าง สํานักพิมพ์ดวงกมล 
มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ สํานักพิมพ์สาขาอยู่ที่เชียงใหม่ ในหนังสือให้ข้อมูลเก่ียวกับสํานักพิมพ์ว่า 

 
 
 
 
 
ให้ลงรายการว่า 

กรุงเทพฯ: ดวงกมล. 
แต่ถ้าหนังสือน้ันได้ช้ีเฉพาะเจาะจงว่าพิมพ์ที่เชียงใหม่ ถึงแม้จะระบุเมืองที่พิมพ์ทั้ง

สองเมืองว่า กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ให้ลงรายการว่า 
เชียงใหม่: ดวงกมล. 
 
 
 

สํานักพิมพ์ดวงกมล
กรุงเทพฯ เชียงใหม ่
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4.2.4  ใส่เครื่องหมายมหัพภาคหลังสํานักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ ตัวอย่าง 
กรุงเทพฯ: แพร่วิทยา. 
กรุงเทพฯ: ศรีหงศ์. 
New York: Random House. 
Garden City, NY: T. T.  

หมายเหตุ:  ถ้าไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ ลงว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. 
ถ้าไม่ปรากฏสํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ ลงว่า ม.ป.ท. หรือ n.p. 
ถ้า ไม่ปรากฏทั้ งสถานที่ พิม พ์และสํ า นักพิมพ์หรือโรงพิมพ์  ลง ว่า  ม .ป .ท .หรือn.p.            

เพียงคร้ังเดียว 

ส่วนประกอบเพ่ิมเติม 
   นอกจากรายการผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ช่ือเรื่อง และข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์แล้วยังมีส่วนประกอบ
ที่จําเป็นต้องมีและต้องใช้ให้ถูกต้องด้วย ได้แก่ คําย่อต่าง ๆ   และเครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งการเว้น
ระยะหลังเคร่ืองหมายวรรคตอน ซึ่งจะกล่าวตามลําดับ ดังน้ี 

1. คําย่อ 
คําย่อ คําเต็ม ความหมาย หมายเหตุ 
chap. 
col. 
 
 
col. 
Comp. 
e.g. 
Ed. 
ed. 
Rev. ed. 
2nd ed. 
3rd ed. 
5th ed.  
 
 
 

chapter 
color 
 
 
column 
Compiler 
exempli gratia 
Editor 
edition 
Revised edition 
second edition 
third edition 
fifth edition 
 
 
 

บทที่
สี 
 
 
คอลัมน์ 
ผู้รวบรวม 
ตัวอย่าง (for example) 
บรรณาธิการ 
ครั้งที่พิมพ์ 
ฉบับพิมพ์ใหม ่มีการปรับปรุงแก้ไข 
พิมพ์ครั้งที่ 2 
พิมพ์ครั้งที่ 3 
พิมพ์ครั้งที่ 5 
 
 
 

พหูพจน์ใช้ chaps.
ใช้กับทัศนวัสดุที่            
ถ่ายทําเป็นภาพสี 
พหูพจน์ใช้ cols. 
พหูพจน์ใช้ cols. 
พหูพจน์ใช้ Comps. 
 
พหูพจน์ใช้ Eds. 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

คําย่อ 
et al. 
illus. 
 
n.p. 
 
n.d. 
No. 
p. 
Pt. 
Rep. 
[sic] 
 
 
 
 
 
 
Tech.Rep. 
Suppl. 
Vol. 
vols. 

คําเต็ม 
et alii 
illustrations 
illustrator 
no place of 
publication 
noplace of publisher 
no date of 
publication 
Number 
page 
Part 
Report 
so หรือ thus 
 
 
 
 
Technical Report 
Supplement 
Volume 
volumes 

ความหมาย
และคนอ่ืน ๆ  (and others) 
ภาพประกอบ 
ผู้วาดภาพประกอบ 
ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ 
 
ไม่ปรากฏสํานักพิมพ์ 
ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
 
ฉบับที่ 
หน้า 
ตอนที่ 
รายงาน 
เป็นเช่นน้ัน 
 
 
 
 
รายงานทางวิชาการ 
ส่วนเพ่ิมเติม 
เล่มที่ 
เล่ม 

หมายเหตุ 
 
 
 
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท. 
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ท. 
ภาษาไทยใช้ ม.ป.ป. 
 
พหูพจน์ใช้ pp.(pages)
 
 
 
ใช้ใส่หลังคําที่สะกดไม่
ถูกต้องในงาน             
ช้ินเดิมโดยเป็น     
ส่วนหน่ึงในอัญพจน์   
ที่ผู้เขียนนํามาอ้าง      
ในงานเขียนของตน 
 
 
(เช่น Vol. 1) 
(เช่น 5 vols.) 

 
2. เครื่องหมายวรรคตอนและการเว้นระยะ 

& ampersand (และ)  ;     semi colon (อัฒภาค) 
-    hyphen (ยัติภังค์) ( )    parentheses (วงเล็บ หรือ วงเล็บเล็ก) 
. period (มหัพภาค) [ ]    brackets (วงเล็บใหญ่) 
, comma (จุลภาค) /      slash (ทับ) 
: colon (มหัพภาคคู่) 
หลังเครื่องหมายทุกชนิด เว้น 1 ระยะ 



 
บทที่ 6 

การอ้างอิงจากบทความและเอกสารประเภทต่าง ๆ 
 

ในการเขียนผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ ผู้เขียนจําเป็นต้องมีการอ้างอิงถึงข้อเขียน
หรืองานของผู้อ่ืนหรือที่เก่ียวข้องกับงานของผู้อ่ืนอยู่เสมอ การอ้างอิงทําให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงไว้ได้ การลงรายการอ้างอิงจึงจําเป็นต้องถูกต้องและมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 
น่ันคือ รายการอ้างอิงจะต้องประกอบด้วย รายการผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ช่ือเรื่อง และข้อมูลเก่ียวกับการพิมพ์  

สารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ บทความ (articles) หนังสือ (books) วิทยานิพนธ์ 
(theses, dissertations) รายงานทางวิชาการ และรายงานการวิจัย (technical reports and research 
reports)เอกสารการประชุม (proceedings) จุลสาร แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ (pamphlet, 
brochure) เอกสารลักษณะพิเศษ โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน การสัมภาษณ์ และการอ้างเอกสาร
อันดับรอง (secondary sources) ซึ่งจะนําเสนอตามลําดับ 

 
 บทความวารสาร  

การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าที่มีข้อความท่ีคัดลอกมา) 
ตัวอย่าง  (วัชราภรณ์  สังข์ทอง, 2547: 52) 

บรรณานุกรม 

รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีที่, เลขหน้า. 
ตัวอย่าง  วัชราภรณ์  สังข์ทอง. (2547). ห้องสมุดกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ 

  สารสนเทศสําหรับการศึกษาทางไกล. วารสารห้องสมุด, 48, 50-62. 
 ผู้แต่งคนเดียว 

การอ้างอิง (นวนิตย์ อินทรามะ, 2541: 3-7) 
บรรณานุกรม นวนิตย์ อินทรามะ. (2541). การพัฒนาห้องสมุดกับการควบคุมคุณภาพ 

วารสารสํานักวิทยบริการ, 3, 3-7. 
การอ้างอิง (Bekerian, 1993: 575) 
บรรณานุกรม Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical eyewitness. 

American Psychologist, 48, 574-576. 
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ผู้แต่ง 2 คน 
การอ้างอิง (จุมพล พูลภัทรชีวิน และรัตนา ตุงคสวัสด์ิ, 2542: 100) 
บรรณานุกรม จุมพล พูลภัทรชีวิน, และรัตนา ตุงคสวัสด์ิ. (2542). วิวัฒนาการและทางเลือกของ 

นโยบายการครุศึกษาของรัฐบาลไทย. วารสารครุศาสตร์, 27, 98-106. 
การอ้างอิง (Klimoski & Palmer, 1993: 33-35) 
บรรณานุกรม Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process  

in organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and 
research, 45, 10-36. 

ผู้แต่ง 3-5 คน 
การอ้างอิง (อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง, สุกรี รอดโพธ์ิทอง, และวิชุดา รัตนเพียร, 2541: 90-101) 
บรรณานุกรม อรจรีย์ ณ ตะก่ัวทุ่ง, สุกรี รอดโพธ์ิทอง, และวิชุดา รัตนเพียร. (2541). 

แนวการพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา. 
วารสารครุศาสตร์, 27, 90-101. 

การอ้างอิง (Borman, Hanson, Oppler, Pulakos, & White, 1993: 443-449) 
บรรณานุกรม Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., & 

White, L. A. (1993). Role of early supervisory experience in  
supervisor performance. Journal of Applied Psychology, 78, 443-449. 

ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า 
การอ้างอิง (จุมพจน์ วนิชกุล, และคนอ่ืน ๆ, 2542: 51-75) 
บรรณานุกรม จุมพจน์ วนิชกุล, ฉันทนา ชาญพาณิช, นันทา วิทวุฒิศักด์ิ, พรทิพย์ วัฒนสุวกุล, 

ภิญญาพร นิตยะประภา, และอัญญาณี คลา้ยสุบรรณ์.(2542). การอ้างอิง. 
วารสารสํานักวิทยบริการ, 4, 51-75. 

การอ้างอิง (Kneip, et al., 1993) 
บรรณานุกรม  Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T., Milford, C., Salvia, L., & Schwartz,

  D. (1993). Self and spouse ratings of anger and hostility as predictors of 
  coronary heart disease. Health  Psychology, 12, 301-307.   

บทความหนังสือพิมพ ์
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) 
ตัวอย่าง  (ภาคภูมิ  ป้องภัย, 2542: 12) 
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 บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปี, เดือน วัน). ช่ือบทความ. ช่ือหนังสือพิมพ์, หน้า. 
ตัวอย่าง  ภาคภูมิ  ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที่ถูกลืมในพระราชวังบางปะอิน. มติชน,  

 หน้า 12. 
 บทความท่ีมีผู้แต่ง 

การอ้างอิง (ภาคภูมิ ป้องภัย, 2542: 12) 
บรรณานุกรม ภาคภูมิ ป้องภัย. (2542, กรกฎาคม 3). มุมที่ถูกลืมในพระราชวัง 

บางปะอิน. มติชน, หน้า 12. 
การอ้างอิง (Erlich, 1994: 4) 
บรรณานุกรม Erlich, R. S. (1994, June 28). China a paradise for counterfeit 

CDs. Bangkok Post, p. 4. 
 บทความท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
การอ้างอิง (ภาษีนํ้ามัน, 2542: 2) 
บรรณานุกรม ภาษีนํ้ามัน คิดตามอัตราปริมาณ. (2542, กันยายน 29). มติชน, หน้า 2. 
การอ้างอิง (New drug, 1993: A12) 
บรรณานุกรม New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. 

(1993, July 15). The Washington Post, p. A12. 
หมายเหตุ :   1.  ในกรณีที่ไม่มีผู้แต่ง  ให้ลงช่ือบทความในตําแหน่งผู้แต่ง นอกน้ันเหมือนเดิม 
 2.  ถ้าเป็นการอ้างอิงที่คัดลอกข้อเขียนของผู้เขียนผู้อ่ืนมา ต้องลงเลขหน้าที่คัดลอกข้อความ
น้ันด้วย แต่ถ้าเป็นการสรุปความมา ก็ลงเฉพาะรายการผู้เขียน และปี เท่าน้ัน (ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อหลักการ
ใช้อัญพจน์) 
   3.  บทความหนังสือพิมพ์จะลงคําว่า หน้าควบคู่กับเลขหน้าด้วย ในขณะที่บทความ วารสาร
ไม่ต้องลงคําว่า หน้า 

 หนังสือ  
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) 
ตัวอย่าง  (ไพรัช  ธัชยพงษ์  และกฤษณะ  ช่างกล่อม, 2541: 58) 
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 บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: สาํนักพิมพ์. 
ตัวอย่าง  ไพรัช ธัชยพงษ์, และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

สารสนเทศแหง่ชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร.ี 

 หนังสือทั่วไป 
การอ้างอิง (ไพรัช ธัชยพงษ์ และกฤษณะ ช่างกล่อม, 2541: 58) 
บรรณานุกรม ไพรัช ธัชยพงษ์ , และกฤษณะ ช่างกล่อม. (2541). การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สารสนเทศแหง่ชาติเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร.ี 

การอ้างอิง (ประสานสุข ละม่อม, และคนอ่ืน ๆ, 2526: 98) 
บรรณานุกรม ประสานสุข ละม่อม, นันทา วิทวุฒิศักด์ิ, ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, สุนิตย์ เย็นสบาย, 

ดวงเดือน ทองวิชิต, ศรชัย เอ่ียมละออ, สุชารัตน์ คูหามุกต์,  
และเพชรสมร เพ็ญเพียร. (2526). บรรณารักษศาสตร.์ 
กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา. 

การอ้างอิง (Mitchell & Larson, 1987: 156). 
บรรณานุกรม Mitchell, T. R., & Larson, J. R., Jr. (1987). People in organizations: 

An introduction to organizational behavior (3rd ed.).  
NewYork: McGraw-Hill. 

 หนังสือที่ผู้แต่งเปน็สถาบัน 
การอ้างอิง (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2535: 39) 
บรรณานุกรม กรมการศึกษานอกโรงเรียน. (2535). รวมบทความการศึกษานอกโรงเรียน  

เล่ม 11. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง. 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ช่ือผู้แต่งและช่ือสํานักพิมพ์เป็นช่ือเดียวกัน ให้ลงคําว่า ผู้แต่ง สําหรับภาษาไทย 
     และคําว่า Author สําหรับภาษาอังกฤษในรายการช่ือสํานักพิมพ์  (ผู้แต่งอาจเป็นบุคคล 
     หรือ สถาบันก็ได้) 
การอ้างอิง (Australian Bureau of Statistics, 1991: 77-79) 
บรรณานุกรม Australian Bureau of Statistics. (1991). Estimated resident population  
    by age and sex in statistical local areas, New South Wales,  
    June 1990 (No. 3209.1). Canberra, Australian Capital Territory:  
   Author. 
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  หนังสือที่มีผู้รบัผิดชอบในการจัดทํา เช่น บรรณาธิการ ผู้รวบรวม 
การอ้างอิง (อดุลย์ วิริยเวชกุล, (บก.), 2541: 77) 
บรรณานุกรม อดุลย์ วิริยเวชกุล. (บก.). (2541). คู่มือจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา. 

นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล. 
การอ้างอิง (Gibbs & Huang, (Eds.), 1991: 189-192) 
บรรณานุกรม  Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color:   
  Psychological interventions with minority youth. San   
  Francisco: Jossey-Bass. 

 หนังสือที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
การอ้างอิง (สวดมนต์ไหว้พระ. . ., 2541: 29) 
บรรณานุกรม สวดมนต์ไหว้พระฉบบัชาวบ้านและผู้ปฏิบัติธรรม. (2541). กรุงเทพฯ:  

สุวีริยาสาส์น. 
การอ้างอิง (Merriam-Webster's collegiate dictionary, 1993, p. 203) 
บรรณานุกรม Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.). (1993). 

Springfield, MA: Merriam-Webster. 
หมายเหตุ: ในการลงรายการอ้างอิง ให้ระบุช่ือหนังสืออย่างสั้น หรือทั้งหมด ถ้าระบุอย่างสั้นให้  
ตามด้วยเครื่องหมาย . . . 

 หนังสือสารานกุรม หรือพจนานุกรม 
การอ้างอิง (สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์, (บก.), 2529, หน้า 99) 
บรรณานุกรม สุธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. (บก.). (2529). สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2529  

(เล่ม 1-10). สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒสงขลา. 

การอ้างอิง (Sadie, (Ed.), 1980) 
บรรณานุกรม Sadie, S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of music and    
    Musicians (6th ed., Vols. 1-20). London: Macmillan. 

 หนังสือแปล 

การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) 
ตัวอย่าง  (ฟิสค,์ 2542: 156) 
บรรณานุกรม 
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รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือหนังสือที่แปลแล้ว (แปลจาก ชื่อหนงัสือเดิม โดย ผู้แปล).  
สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 

ตัวอย่าง  ฟิสค์, อี.  บี. (2542). การกระจายอํานาจทางการศึกษา การเมืองและ ฉันทานุมัติ  
(แปลจาก Decentralization of education: Politics and consensus   

  โดยภัทรนันท์ พัฒิยะ). กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. 

 

 บทความ ในหนังสือ 
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) 
ตัวอย่าง  (สมบูรณ ์พรรณาภพ, 2535: 407-415) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ผู้รับผิดชอบหนังสือ, ชื่อหนังสือ  

(หน้าที่มีบทความ). สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง  สมบูรณ์ พรรณาภพ. (2535). อภิปรัชญากับการศึกษา. ใน คณะกรรมการ 

โครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(บก.), สารานกุรมศึกษาศาสตร์ ฉบับเฉลมิพระเกียรติ (หน้า 407-415). 
กรุงเทพมหานคร: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

การอ้างอิง (Massaro, 1992: 51-84) 
บรรณานุกรม Massaro, D. (1992). Broadening the domain of the fuzzy logical model 

of perception. In H. L. Pick., Jr., P. Van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), 
 Cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 51-84). 
Washington, D. C: American Psychological Association. 

หมายเหตุ :  ในการลงรายการผู้แปล หรือ บรรณาธิการ ไม่ต้องกลับช่ือสกุลเหมือนผูแ้ต่ง ให้ลงเรียง 
ไปตามปกติเพราะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งผู้แต่ง 

บทความในสารานุกรม 
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้เขียนบทความ, ปีที่พิมพ์, เล่มที:่ หน้า) 
ตัวอย่าง  (นันทสาร สีสลบั, 2542, เล่ม 23: หน้า 11-30) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผู้เขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ใน ชื่อสารานุกรม (เล่มที,่ หน้า).  

          สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
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ตัวอย่าง  นันทสาร สสีลบั. (2542). ภูมิปัญญาไทย. ใน สารานุกรมไทยสําหรับ 
เยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(เล่ม 23, หน้า 11-30). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นต้ิง. 

การอ้างอิง (Bergmann, 1993, Vol. 26: 501-508) 
บรรณานุกรม Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia 

Britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia 
Britannica. 

วิทยานิพนธ์  
วิทยานิพนธ์จัดพิมพ์เป็นเล่มในนามของสถาบันการศึกษา 

การอ้างอิง 

รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: หน้า) 
ตัวอย่าง  (พรพิมล  เฉลิมพลานุภาพ, 2535: 65) 

บรรณานุกรม 

รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือวิทยานิพนธ์. สาขา คณะ สถาบันการศึกษา. 
ตัวอย่าง  พรพิมล เฉลิมพลานุภาพ. (2535). พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารและ 

การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารของบริษัทธุรกิจเอกชนที่มียอดขาย 
สูงสุดของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต  
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์จาก Dissertation Abstracts International (DAI) และจัดทํา
โดย University Microfilm 
การอ้างอิง (Bower, 1993: 86) 
บรรณานุกรม Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory 

referrals: Characteristics of referring and nonreferring 
supervisors. Dissertation Abstracts International, 54, 534B. 
(University Microfilms No. AAD93-15947) 
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วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ไม่ได้จัดพิมพ์จําหน่าย 
การอ้างอิง (Almeida, 1990: 112) 
บรรณานุกรม Almeida, D. M. (1990). Fathers' participation in family work: 

Consequences for fathers' stress and father-child relations. 
Unpublished master's thesis, University of Victoria, Victoria, 
British Columbia, Canada. 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ไม่ได้จัดพิมพ์จําหน่าย 
การอ้างอิง  (Wilfley, 1989: 48) 
บรรณานุกรม Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-  
   weightand obese. Unpublished doctoral dissertation, University 
 of Missouri, Columbia. 

เอกสารการประชุม  
 เอกสารการประชุมที่ตีพิมพ์เป็นเล่มมีรูปแบบการลงรายการเช่นเดียวกับบทความใน

หนังสือ  ส่วนเอกสารนําเสนอผลงานในที่ประชุม  ลงได้ดังน้ี 

การอ้างอิง 

รูปแบบ   (ผู้แต่ง, ปี, เดือน) 
ตัวอย่าง  (ลมุล รัตตากร, 2529, ธันวาคม) 

บรรณานุกรม  

รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปี, เดือน). ชื่อเรื่องของเอกสาร. ช่ือการประชุม, สถานที่จัดประชุม. 
ตัวอย่าง  ลมุล รัตตากร. (2529, ธันวาคม). ระบบห้องสมุด. เอกสารเสนอต่อที่ 

ประชุมของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 
การอ้างอิง (Lee, 1982, June) 
บรรณานุกรม    Lee, Hwa-Wei. (1982, June). Exchange librarians. Paper presented at 

the annual conference of the American Library Association, 
Philadelphia. 

หมายเหตุ :  ให้ใส่ปีและเดือนที่ประชุม ใสอั่กษรย่อช่ือรัฐหรือประเทศ ถ้าช่ือเมืองที่จัดประชุมน้ันไม่เป็นที่
รู้จักกันดี 
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 รายงานการวิจัย    
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์: 69-72) 
ตัวอย่าง  (บุญมา พงษ์โหมด, ชุตินันท์ บุญฉ่ํา, คนึงนิตย์ ช่ืนค้า, และ อมรา พงษ์ปัญญา, 2542) 

บรรณานุกรม 

รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ืองานทางวิชาการ. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง           บุญมา พงษโ์หมด, ชุตินันท์ บุญฉ่ํา, คนึงนิตย์ ช่ืนค้า, และ อมรา พงษปั์ญญา.  

(2542).งานวิจัยเรื่องการศกึษาสภาพแวดล้อมวัดโสธรวรารามวรวิหาร.  
      ฉะเชิงเทรา: สถาบันราชภัฏราชนครินทร์.  
การอ้างอิง (ศุภัช ศุภชลาศัย, 2539: 108) 
บรรณานุกรม ศุภัช ศุภชลาศัย. (2539). รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องลู่ทางและโอกาสการส่งออก 

และผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน (สําหรบัอุตสาหกรรม         
สิ่งทอ)เสนอต่อสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:                
ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย. 

การอ้างอิง (Mazzeo, Druesne, Raffeld, Checketts & Muhlstein, 1991: 72-76) 
บรรณานุกรม     Mazzeo, J., Druesne, B., Raffeld, P. C., Checketts, K. T., & Muhlstein, 

A. (1991). Comparability of computer and paper-and-pencil  
scores  for two CLEP general examinations (College Board   

    Rep. No. 91-5). Princeton, NJ: Educational Testing Service. 
 จุลสาร แผ่นพบั เอกสารอัดสําเนา  เอกสารประชาสัมพนัธ ์และซีดี 
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง/หน่วยงานที่จัดทํา, ปีที่พิมพ์) 
ตัวอย่าง  (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541) 
บรรณานุกรม 
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. [ประเภทของสื่อ]. สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์. 
ตัวอย่าง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2541). ทอ่งเท่ียวสงขลา. [แผ่นพับ]. 

สงขลา: ผู้แต่ง. 
การอ้างอิง (Research and Training Center on Independent Living, 1993) 
บรรณานุกรม    Research and Training Center on Independent Living. (1993). 
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Guidelines for reporting and writing about people with   
 disabilities(4th ed.) [Brochure]. Lawrence, KS: Author. 
การอ้างอิง (Shocked, 1992) 
บรรณานุกรม Shocked, M. (1992).Over the waterfall. On Arkansas travels. [CD]. 

            New York: Polygram  Music. 
  การสัมภาษณ์ 
การอ้างอิง  
รูปแบบ  (ผู้ให้สัมภาษณ์, ปี, เดือน วันที่ให้สัมภาษณ์) 
ตัวอย่าง  (ดิลก บุญเรืองรอด, 2543, กรกฎาคม 14) 
บรรณานุกรม  
รูปแบบ  ผู้ให้สัมภาษณ์. (ปี, เดือน วันที่ให้สัมภาษณ์). ตําแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์. หน่วยงาน 
 ผู้ให้สัมภาษณ์. สัมภาษณ์. 
ตัวอย่าง  ดิลก บุญเรืองรอด. (2543, กรกฎาคม 14). อธิการบดี. สถาบันราชภัฏ 

 สวนสุนันทา. สัมภาษณ์. 
การอ้างอิง (Page, 1991, March 5) 
บรรณานุกรม Page, O. (1991, March 5). President. Austin Peay State University. Interview. 

 การลงรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
  การลงรายการอ้างอิงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ในที่ น้ีได้ยึดรูปแบบของ American 

Psychological Association (2001) เป็นหลัก และได้ปรับบางส่วนให้เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน
มากย่ิงขึ้น สําหรับสารนิเทศที่นํามายกตัวอย่างไว้ มี 5 กลุ่ม คือ บทความวารสาร บทความหนังสือพิมพ์ 
เอกสารการประชุม รายงานทางวิชาการและเอกสารออนไลน์อ่ืนๆ ซึ่งจะได้นําเสนอตามลําดับ  ดังน้ี 
  บทความวารสาร 
การอ้างอิง  
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
ตัวอย่าง  (Kenneth, 1995) 
บรรณานุกรม      
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือบทความ. ชื่อวารสาร, เลขปีที,่ เลขหน้า. ค้นเมื่อ เดือน  

วัน, ปี, จากURL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น 
ตัวอย่าง  Kenneth, I. (1995).  A Buddhist response to the nature of human rights.  

Journal of Buddhist Ethics, 2, 111-113. Retrieved June 15,  2001, 
from http://  www.cac.psu.edu/ 
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  บทความหนังสือพิมพ์ 
การอ้างอิง 
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)  
ตัวอย่าง  (Filkins, 2001) 
บรรณานุกรม       
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปี, เดือน วัน). ช่ือบทความ. ชื่อหนังสือพิมพ.์ ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี, 

จาก จากURL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น 
ตัวอย่าง Bolton, H. C. (2001, November 12). Rebel forces say they have taken a   

   2 nd Afghan city. New York Times. Retrieved November 12, 2001,   
   from http://www.nytimes.com/ 

  เอกสารการประชุม 
การอ้างอิง  
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
ตัวอย่าง  (Bryans, 1999) 
บรรณานุกรม      
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปี, เดือน, วันที่ประชุม). ชื่อเรื่องเอกสารการประชุม. ช่ือการประชุม.  

ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี, จาก URL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น 
ตัวอย่าง Bryans, P. (1999, July 9-11). What do professional men and women   

   learn from making mistakes at work? Paper presented at the  
   International Conference  on lifelong learning: Policy, practice and  
   possibility. Abstract retrieved November 20, 2001, from  
   http://brs.Leeds. Acvk/~bei www/BEIA/illc 99.htm 

  รายงานทางวิชาการ 
การอ้างอิง  
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
ตัวอย่าง  (UNESCO, 2000) 
บรรณานุกรม       
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อรายงาน. ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี, จาก URL ของเว็บไซต์ ที่เข้าไปสืบคน้ 
ตัวอย่าง  UNESCO. (2000). World education report 2000. Retrieved November   
 20, 2001, fromhttp://www.unesco.org/education/information/wer/ 
 html ENG/ presentation.htm 
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เอกสารออนไลน์อ่ืน  ๆ 
การอ้างอิง  
รูปแบบ  (ผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
ตัวอย่าง  (American Psychological Association, 2001) 
บรรณานุกรม      
รูปแบบ  ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ช่ือเรื่องของเอกสาร. ค้นเมื่อ เดือน วัน, ปี, จาก URL ของเว็บไซต์ที่สืบค้น 
ตัวอย่าง  American Psychological Association. (2001). APA style for electronic  

 resources.    Retrieved August 1, 2001, from  
 http://www.apastyle.org/ 

การอ้างอิง         (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545) 
บรรณานุกรม สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2545). จรรยาบรรณนักวิจัย.  

ค้นเมื่อพฤษภาคม 3, 2548, จาก 
http://www.nrct.go.th~research/ethies.html 

หมายเหตุ:  1. ถ้าไม่มีผู้เขียน ให้ลงรายการช่ือเรื่องของเอกสารน้ัน ๆ ในตําแหน่งผู้เขียน 
 2. การแยก URL ในกรณีที่ต้องต่อในบรรทัดถัดไป ให้แยกก่อนเครื่องหมาย /  

หรือหลังเคร่ืองหมาย . ห้ามใช้เครื่องหมาย - 
 เอกสารลักษณะพิเศษ 
 การลงรายการบรรณานกุรมเอกสารในกองจดหมายเหตุแห่งชาติ (ให้ใช้ตามคําแนะนําของ
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ) 

เอกสาร 
การอ้างอิง (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2452-2461) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 6 กระทรวงยุติธรรม  

ร.6 ย. 1/1 เรื่องโรงเรียนกฎหมาย (24 กุมภาพันธ์ 2452-1 ตุลาคม 2461) 
 เอกสารเย็บเล่ม 

การอ้างอิง (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, จ.ศ. 1229-1230, หน้า 10) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. เอกสารเย็บเล่มกรมราชเลขาธิการ 

รัชกาลที่ 5 กระทรวงมหาดไทย ร.5 รล.-มท. เล่ม 1(จ.ศ. 1229-1230) 
  ภาพ 
การอ้างอิง (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, ภ.สบ. 19.2. 1/9) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. ภาพส่วนบุคคลเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ 

ภ.สบ. 19.2. 1/9 ภาพพระที่น่ังอนันตสมาคม 
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  รูปถ่ายทางอากาศ 
การอ้างอิง (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2489) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. รูปถ่ายทางอากาศ ชุด Williams Hunt  

ภ. WH.2/1 รูปบริเวณพระบรมรูปทรงม้า (พ.ศ. 2489) 
แผนท่ี  แบบแปลน แผนผัง 

การอ้างอิง (กองจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2438) 
บรรณานุกรม จดหมายเหตุแห่งชาติ, กอง. แผนที่กรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 

กระทรวงมหาดไทย ผ.ร.5 ม.25 แผนที่แสดงที่พักทหาร 
ฝ่ายสยามจับพวกขบถปาหัง (พ.ศ. 2438) 

การลงรายการบรรณานุกรมเอกสารโบราณในกองหอสมุดแห่งชาติ (ให้ใช้ตามคําแนะนํา
ของกองหอสมุดแห่งชาติ) 
  หนังสือใบลาน 
 หนังสือใบลาน ที่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 
การอ้างอิง (ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ขุททกสิกขา. บาลีพระขุททกสิกขา โดยพระธรรมศิริ. (ม.ป.ป.) หอสมุด 

แห่งชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. 
ฉบับทอง. ม.ป.ส. เลขที่ 3890/ก/1) 

 หนังสือใบลาน ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่มีชื่อแบบฉบับและชื่อฉบับ 
การอ้างอิง (ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก, ม.ป.ป.) 
บรรณานุกรม ปัญญาสชาดก. สมุททโฆสชาดก. (ม.ป.ป.). หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือใบลาน 1 ผูก. 

อักษรขอม. ภาษาบาลี. เส้นจาร. ฉบับล่องชาด ม.ป.ส. เลขที่ 813/ฉ./1.) 
หนังสือสมุดไทย 

การอ้างอิง (ความทรงจํา เรื่องกรุงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาต้ังเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129, 2310) 
บรรณานุกรม ความทรงจํา เรื่องกรุงเก่าเสียแล้ว เจ้าตากมาต้ังเมืองธนบุรี จ.ศ. 1129. (2310).  

หอสมุดแห่งชาติ. (หนังสือสมุดไทยดํา อักษรไทย 
ภาษาไทย. เส้นขาว. เลขที่ 28. หมวดจดหมายเหตุ ธบ.) 

กระดาษเพลา 
การอ้างอิง (กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173, 2354) 
บรรณานุกรม กฎกระทรวงกลาโหมได้แก่พระยานครศรีธรรมราช จ.ศ. 1173. (2354). 

หอสมุดแห่งชาติ. (กระดาษเพลา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นดินสอ. 
เลขที่ 15. หมวดจดหมายเหตุ กท.ร.2.) 
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 กระดาษฝร่ัง 
การอ้างอิง (สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138, 2319) 
บรรณานุกรม สําเนาพระบรมราชโองการ จ.ศ. 1138. (2319). หอสมุดแห่งชาติ. 

(กระดาษฝร่ัง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก. เลขที่ 7/ก หมวด 
จดหมายเหตุ ธบ.) 

สมุดฝรั่ง 
การอ้างอิง (สําเนาคําปรึกษาเรื่องต้ังพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ จ.ศ. 1144, 2325) 
บรรณานุกรม สําเนาคําปรึกษาเรื่องต้ังพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ จ.ศ. 1144. (2325). 

หอสมุดแห่งชาติ. (สมุดฝรั่ง. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหมึก.  
เลขที่ 1/ข หมวดจดหมายเหตุ กท.ร. 1) 

 โสตทัศนวัสดุและวัสดุย่อส่วน 
 ภาพยนตร์ 
การอ้างอิง (วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน์, 2530) 
บรรณานุกรม วิโรจน์ ริจิรานุวัฒน์ (ผู้สร้าง), และวิรัช ริจิรานุวัฒน์ (ผู้อํานวยการสร้าง). 

(2530). กรุงเทพฯ เมืองอมร [ภาพยนตร์]. กรุงเทพฯ: ทัวร์ทอง. 
 แผ่นเสียง 
การอ้างอิง (Shocken, 1992) 
บรรณานุกรม  Shocken, M. (1992). Over the waterfall. On Arkansas traveler 

[CD]. New York: Polygram Music. 
 แถบบันทึกเสียง 
การอ้างอิง (ยุพดี พยัคฆพันธ์, 2530) 
บรรณานุกรม ยุพดี พยัคฆพันธ์ (ผู้บรรยาย). (2530). ยาสมุนไพร [แถบบันทึกเสียง  

เลขที่ 312]. กรุงเทพฯ: องค์การวิทยาศาสตร์การแพทย์. 
 การอ้างเอกสารอันดับรอง   

การอ้างเอกสารอันดับรองหรือเอกสารทุติยภูมิ ใช้เมื่อผู้เขียนไม่มีโอกาสอ่านเอกสารช้ินเดิม 
หรือเอกสารปฐมภูมิ (original work or primary sources) ของงานช้ินน้ันๆ มีวิธีการอ้างคือ  

ในรายการอ้างอิงแทรกในเน้ือหา ให้อ้างงานชิ้นเดิมหรือเอกสารปฐมภูมิ ใช้คําว่า              
"อ้างถึงใน" หรือ "กล่าวถึงใน" ("cited in" หรือ "quoted in" หรือ "as cited in" )  แล้วบอกแหล่ง
เอกสารทุติยภูมิ ส่วนในรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม ให้ลงรายการเอกสารทุติยภูมิไปตาม
ประเภทของเอกสารน้ัน ๆ  เช่น หนังสือ บทความ ฯลฯ เช่น 

 



75 
 

การอ้างอิง (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อ้างถึงใน สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, 2542: 88-89) 
บรรณานุกรม    สุนีย์ มลัลิกะมาลย์. (2542). การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:นิติธรรม. 
การอ้างอิง (สํานักราชเลขาธิการ กล่าวถึงใน ก่ิงแก้ว อ่วมศรี, 2544: 12) 
บรรณานุกรม    ก่ิงแก้ว อ่วมศรี. (2544). พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                             

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย. วารสารห้องสมุด, 45, 2-13. 
การอ้างอิง (Cremmins' s study as cited in Lancaster, 1998: 32) 
บรรณานุกรม     Lancaster, F. W. (1998). Indexing and abstracting in theory and practice 

(2 nd ed.). London: Library Association. 
การอ้างอิง (Lenz quoted in D. E. Norton & S. E. Norton, 1999: 23-27) 
บรรณานุกรม Norton, D. E., & Norton, S. E. (1999). Through the eyes of a child: An   

  introduction to children' s literature (5 th ed.). Upper Saddle  
  River, NJ: Merrill. 

หมายเหตุ: ผู้แต่งที่มีช่ือสกุล เหมือนกัน ลงรายการอักษรตัวแรกของช่ือต้นและช่ือรอง ตามด้วยช่ือสกุล
ของผู้แต่งทั้งสองคน  

การอ้างอิง (Hazelden cited in Dowd, 1992: 50-51) 
บรรณานุกรม     Dowd. (1992). Making room for the recovery boom. Library Journal,          
    117, 49-52. 



 
บทที่ 7 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 การเขียนผลงานทางวิชาการเพ่ือขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพดี
ตามเกณฑ์ที่กําหนดน้ัน มีข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานทางวิชาการ และการเสนอผลงานวิจัย  ดังน้ี  
  
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน หนังสือ ตํารา  
 1.  รูปแบบของการเขียน ควรคํานึงถึงเร่ืองต่าง ๆ  เช่น การพิมพ์ควรมีความประณีตชัดเจน  
มีการเว้นวรรคตอนและช่องไฟที่ถูกต้อง มีความต่อเน่ืองในการเสนอเน้ือหา มีหัวข้อชัดเจน ใช้ศัพท์ทาง
เทคนิคถูกต้อง มีการอ้างอิงแหล่งวิชาการที่ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้า (เช่น การคัดลอก หรือยกข้อความ ภาพ 
แผนภูมิ ภาพประกอบ ตาราง ฯลฯ) ในรูปแบบที่สม่ําเสมอ และจัดทําบรรณานุกรมและหรือภาคผนวกไว้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
  2.  ความถูกต้องในด้านเน้ือหาวิชา ควรคํานึงถึงความถูกต้องของข้อมูล ทฤษฎี สูตรการ
ทดลอง การตีความ หลักฐานอ้างอิง การเสนอแนวความคิดและเหตุผล ความทันสมัยของหลักวิชาการ ฯลฯ  
  3.  การใช้ภาษา ภาษาที่ใช้เขียนต้องเป็นภาษาไทย เว้นแต่ตําราหนังสือหรือเอกสารท่ีใช้
ประกอบการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ หรือตําราหนังสือ หรือเอกสารที่มีความจําเป็นพิเศษ ที่ต้องเขียน
เป็นภาษาต่างประเทศ กรณีที่เป็นข้อยกเว้นให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการพิจารณาเป็น
ราย ๆ ไป  
  4.  ความถูกต้องเหมาะสมในด้านการใช้ภาษา ต้องคํานึงถึง การใช้ถ้อยคําต้องให้ชัดเจน 
แจ่มแจ้ง ถูกหลักภาษาและตรงความหมาย ใช้คําสุภาพที่นิยมใช้ในภาษาเขียน ตัวสะกดการันต์ต้องถูกต้อง 
ศัพท์บัญญัติต่าง ๆ ต้องถูกต้องและให้ตรงกันตลอดทั้งเล่ม การใช้วรรคตอนเหมาะสม ข้อความอ่านเข้าใจ
ง่าย กระชับ และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี การเรียบเรียงเรื่องราวในแต่ละย่อหน้า แต่ละบทต้องมี
ความเก่ียวเน่ืองกัน สํานวนและโวหารต้องเป็นภาษาเขียนและเหมาะกับเรื่องแต่ละตอน  
 5.  ความสมบูรณ์และความลึกซึ้ง ควรมีขอบเขตคลุมเน้ือหาวิชาที่ผู้เขียนมุ่งหมายครบถ้วน
แต่ละเร่ืองแต่ละตอน การอธิบายหรือวิเคราะห์ ควรให้ละเอียดถี่ถ้วนและลึกซึ้ง ควรมีส่วนประกอบอ่ืน 
เช่น บทนํา สารบัญ ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การอ่านและการค้นคว้าต่อไป
ของงานแต่ง งานเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือเล่มน้ัน และควรเสนอแนะหนังสือหรือเอกสารประกอบ
การศึกษาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือ ตํารา วารสาร และงานวิจัย ฯลฯ หนังสือ ตํารา (งานแต่งงาน
เรียบเรียง) จะต้องมีความละเอียดสมบูรณ์และลึกซึ้งมาก แต่ไม่จําเป็นว่าเน้ือหาจะต้องครอบคลุมรายวิชา
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ใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ ส่วนเอกสารประกอบการสอนเอกสารคําสอน จะต้องมีเน้ือหาครอบคลุมรายวิชาใด
วิชาหน่ึงโดยเฉพาะ  
 
การเสนอผลงานวิจัย  
 ควรคํานึงถึงเรื่องต่อไปน้ี  
  1.  ความชัดเจนของปัญหาการวิจัย แสดงความชัดเจนของปัญหาและความจําเป็นที่จะต้อง
ทําการศึกษาวิจัยในปัญหาดังกล่าว ตลอดจนความน่าสนใจของปัญหาที่ศึกษา กําหนดขอบเขตของปัญหา 
ข้อตกลงเบื้องต้นและให้คํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรที่สําคัญและศัพท์เฉพาะทั้งหมด 
  2.  การศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีการประมวลความรู้ในทางทฤษฎี ศึกษา
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่กําลังศึกษาค้นคว้าและแสดงความเช่ือมโยงความรู้ที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ 
จากผลงานที่มีอยู่แล้วน้ันกับการวิจัยปัจจุบันที่กําลังทํา เพ่ือหาแนวทางและวางรูปแบบของการวิจัยให้
ตอบปัญหาที่ต้ังไว้สําหรับการวิจัย 
  3.  แบบแผนของการวิจัย ต้องตอบสนองปัญหาที่ต้ังไว้สําหรับการวิจัย หากเป็นการวิจัยที่ต้ัง
สมมติฐาน การต้ังสมมุติฐานต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น มีรากฐานทางวิชาการจากการประมวลความรู้ใน
เอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีนิยามของตัวแปรอย่างชัดเจนสอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย 
  4.  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับ
ปัญหาการวิจัย 

 5.  วิธีการดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนและวิธีการเหมาะสมต่อเรื่องที่วิจัย 
  6.  วิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องและเหมาะสม ใช้วิธีการทางสถิติ (ถ้ามี) อย่างเหมาะสม
ถูกต้องสามารถทดสอบสมมุติฐานที่ต้ังไว้ได้ พร้อมทั้งรายงานผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
สรุปผล 
  7.  การสรุปและอภิปรายรายงานผลการวิจัย ประมวลผลและตีความตลอดจนอภิปราย
ผลงานการวิจัยและแสดงความเช่ือม โยงผลของการวิจัยน้ีเข้ากับมวลความรู้เดิมที่ศึกษามา 
  8.  การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล มีรูปแบบของการอ้างอิงแหล่งวิชาการท่ีถูกต้องตามหลัก
สากลนิยม และมีความสมํ่าเสมอในการใช้รูปแบบน้ัน 
  9.  ความสําคัญและประโยชน์ของเร่ืองที่วิจัย เรื่องที่วิจัยเป็นเรื่องที่มีคุณค่าและมีประโยชน์
ทางด้านวิชาการ หรือสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ 
 
การจัดทําผลงานทางวิชาการ 
  1.  จัดทําต้นฉบับให้เรียบร้อย ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคําและข้อความ ถ้าหาก
เป็นลายมือเขียนต้องเขียนให้อ่านง่าย ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้พิมพ์สามารถพิมพ์ตามต้นฉบับได้ถูกต้อง 
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  2.  เพ่ือป้องกันการพิมพ์วรรคตอนผิดพลาด ถ้าหากต้องการให้เว้นวรรคในข้อความตอนใด
ให้ใช้เครื่องหมายขีดแบ่งไว้ 
  3.  ช่ือบทความไม่ควรวงเล็บภาษาอังกฤษใส่ไว้ ถ้าหากต้องการจะให้มีจะต้องมีเหมือนกันทุกบท 
  4.  รูปภาพ ตาราง หรือแผนภูมิที่มีขนาดใหญ่และต้องวางไว้ในแนวนอน ควรวางด้านบน
ของภาพ หรือตาราง ไว้ทางด้านซ้ายมือของตํารา   
  5.  เน้ือหาที่นํามาพิมพ์ไว้ในแต่ละหน้าควรมีประมาณ 25 บรรทัด   

 6.  การจัดพิมพ์ควรดําเนินการดังน้ี กระดาษหรือรูปเล่ม ให้ใช้กระดาษขนาด A4   
 
หัวข้อในการพิมพ์ติดเส้นคั่นหน้า 
  หัวข้อรองซึ่งเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อหลักให้ย่อหน้าลึกเข้ามา 4-7 ตัวอักษรและอยู่ห่างจาก
ข้อความของหัวข้อหลักข้างบน 1 บรรทัด 
 หัวข้อรองซึ่งเป็นข้อย่อยของหัวข้อรอง (ข้อ 6.3) ให้ย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับแนวข้อความของ
หัวข้อรอง และให้ช่องว่างห่างจากบรรทัดบน 1 บรรทัด 
  หัวข้อย่อยของหัวข้อย่อย (ข้อ 6.4) ให้ย่อหน้าเข้าให้ตรงกับข้อความของหัวข้อย่อยข้างบน 
และให้อยู่ห่างจากข้อความข้างบน 
  ถ้าหากมีหัวข้อย่อยมากกว่าน้ี ให้จัดระบบเหมือนข้อ 6.5 กล่าวคือย่อหน้าหัวข้อเข้ามาให้ตรง
กับข้อความในหัวข้อย่อยหลักข้างบน และปัดช่องว่างให้ห่างจากข้างบนเช่นกัน 
  หัวข้อใน 6.2  และ 6.3 จะเป็นหัวข้อรองซึ่งไม่มีข้อความอ่ืนพิมพ์ต่อหลังจากที่พิมพ์ข้อความ
ของหัวข้อน้ันหมดแล้ว ส่วนหัวข้อย่อยอ่ืน ๆ หลังจากพิมพ์หัวข้อแล้วให้นําข้อความอ่ืน ๆ มาพิมพ์ต่อได้
เลยโดยไม่ต้องย่อหน้าและขึ้นบรรทัดใหม่  ข้อความท่ีมีเลขประจําข้อ ควรย่อหน้าเมื่อขึ้นเลขหน้าใหม่ 
  เพ่ือเป็นการเน้นหัวข้อให้เด่น ควรพิมพ์ขนาดตัวอักษรให้โตขึ้นกว่าตัวอักษรที่พิมพ์เน้ือหา 
โดยมีรายละเอียดในการใช้ขนาดตัวอักษรดังน้ี 

ประเภทหัวข้อ ประเภทของฟอนต์ที่ใช้ ขนาดของฟอนต์ 

ช่ือบท 
หัวข้อใหญ ่
หัวข้อรอง 
เน้ือหา 

TH SarabunPSK/New
TH SarabunPSK/New 
TH SarabunPSK/New 
TH SarabunPSK/New 

22 
20 
18 
16 

 1.  ในการพิมพ์คําภาษาอังกฤษ อาจเลือกฟอนต์ประเภท TH SarabunPSK/New ขนาด
ฟอนต์ 16 พอยต์   
  2.  ควรพิมพ์ด้วยโปรแกรมจัดการเอกสาร เช่น MS Office 2007จะมีเมนูในการจัดก้ันหน้า
และหลังโดยอัตโนมัติ ให้เลือกการจัดแบบปรับระยะที่เหมาะสม (justified)  
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 3.  ควรพิสูจน์อักษรด้วยความประณีต โดยการใช้ปลายดินสอหรือปากกาช้ีไปทีละตัวในการ
พิสูจน์อักษรโดยการอ่านจะลดการผิดพลาดได้มาก 
 4.  การแก้คําผิดจะใช้วิธีทําใบแทรกแก้คําผิดไม่ได้หรือจะแก้โดยวิธีการเขียนลงในหน้าก็
ไม่ได้ 
 5.  ถ้าหากเป็นงานแต่ง งานเรียบเรียง ตํารา  หรือเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งเอกสาร 
คําสอนต้องพิมพ์  2 หน้า  ยกเว้นงานวิจัยสามารถพิมพ์หน้าเดียวก็ได้ 
 6.  รูปภาพหรือแผนภูมิ  ต้องชัดเจนและส่ือความหมายได้ (ภาพถ่ายปกติเมื่อถ่ายเอกสาร 
ขาว-ดํา  จะไม่ชัดเจนเท่ากับต้นฉบับ  แต่ถ้าถ่ายภาพสีจะชัดเจนดีมาก) 
 7.  หน้าคํานํา  สารบัญ  สารบัญภาพ  และสารบัญตาราง ให้ใช้อักษร ก  ข  ค  หรือตัวเลข
ในวงเล็บ เช่น (1) (2) (3) เป็นต้น กํากับหน้า ให้ใช้ตัวเลขกํากับหน้าต้ังแต่เลข 1 ทุกหน้าต้ังแต่หน้าแรก
ของบทท่ี 1 จนจบเล่ม หน้าแต่ละบทจะต้องเร่ิมต้นด้วยเลขค่ีเสมอ 
 8.  เมื่อขึ้นบทใหม่ทุกคร้ัง ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอและให้อยู่หน้าขวามือ (หน้าคี่) หน้าที่ว่าง
(หน้าคู่) ให้นับเป็นหน้าว่างด้วย สําหรับหัวข้อหลักไม่ควรข้ึนไว้ต่อท้ายหน้าใดหน้าหน่ึงโดยไม่สามารถพิมพ์
ข้อความอ่ืนในข้อน้ันต่อได้อีก ในกรณีน้ีควรขึ้นหน้าใหม่แม้ว่าในหน้าน้ัน ๆ จะเหลือพ้ืนที่อีกหน่ึงบรรทัดก็ตาม 
 9.  การแปลตําราจากภาษาต่างประเทศ  ผู้แปลต้องส่งสําเนาต้นฉบับ แนบมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบ ถ้าหากผลงานน้ันพิมพ์จําหน่ายแจกจ่ายต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธ์ิเสียก่อนแล้วแนบ
ใบอนุญาตนั้นมาด้วย 
 10.  ระบบการพิมพ์ตัวเลขและการอ้างอิง  เมื่อใช้แบบใดต้องใช้แบบน้ันตลอดทั้งเล่ม 
 11.  ผลงานเพ่ือเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ต้องเขียนเป็นภาษาไทยเท่าน้ัน ยกเว้นภาษาต่างประเทศ 
จะต้องเขียนเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด  หรือผสมกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศก็ได้ สําหรับงานแปล
ภาษาศาสตร์  (ภาษาอังกฤษหรือการวิจัย ใช้ผสมกันระหว่างภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้) 
 12.  การเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ  ให้เสนอผลงานท้ังเอกสารประกอบการสอน งาน
เรียบเรียง  ตํารา  และงานวิจัย  ที่รายวิชาสาขาเดียวกันและตรงกับสาขาวิชาที่กําหนดตําแหน่ง 
 13.  คําแปลศัพท์ทางเทคนิค ให้ใช้คําศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
  14.  ไม่ควรแทรกตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ ลงในเน้ือหาที่ยังไม่จบความ 
 15.  ในกรณีที่จัดทําผลงานเพ่ือการขอกําหนดตําแหน่งรองศาสตราจารย์ เอกสารคําสอน   
ไม่ควรจะมีความซ้ําซ้อนกับเอกสารอ่ืนที่นําเสนอในคราวเดียวกันมีปริมาณเกิน 1 ใน 4 ของเล่ม 
 

การเขียนตํารา 
  1.  จัดทําเค้าโครงการเขียนตามตัวอย่างนําเสนอมาจะต้องเลือกใช้แบบใดแบบหน่ึงเท่าน้ัน 
และให้ใช้แบบเดียวตลอดการเขียนทั้งเล่ม 
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  2.  ในส่วนที่เป็นความนําจะเป็นการเกร่ินเรื่องราวทั่ว ๆ ไปที่จะนํามาเขียนในบทนั้นและไม่
ควรเขียนเกิน 15 บรรทัด ในส่วนที่จะเป็นการสรุปเน้ือหาสําคัญของบทน้ัน ๆ ไว้ 
  3.  คําถามท้ายบทจะมีหรือไม่ก็ได้   แต่ถ้าหากต้องการจะมี ควรใช้คําถามแบบอัตนัยซึ่ง
คําถามท้ายบทน้ี ทุกบทควรมีปริมาณใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปจะมีปริมาณ 15 ถึง 20 ข้อ 
  4.  จัดเตรียมรูปภาพ และแผนภูมิที่จะนํามาใช้ประกอบในแต่ละบทให้พร้อม  ถ้าหาก
ต้องการวางรูปภาพหรือแผนภูมิไว้ตรงที่ใด  ขณะที่เขียนควรเว้นช่องว่างไว้ให้เหมาะกับขนาดของรูปหรือ
แผนภูมิที่จะนําลงไป การวางรูปภาพและแผนภูมิ ควรใช้วิธีการจัดภาพเป็นเกณฑ์เพ่ือความเป็นระเบียบ
และสวยงาม  และต้องระบุแหล่งที่มาด้วย 
  5.  ควรพยายามแบ่งเน้ือหาในแต่ละบทให้มีปริมาณใกล้เคียงกันยกเว้นบทนํา 
  6.  ศัพท์เทคนิคที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ต้องใช้ตามศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ใน
สาขาวิชาน้ัน ถ้าศัพท์ใดไม่เป็นที่มักคุ้นของคนทั่วไป ควรวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไว้ด้วยแต่กระทําเพียง
ครั้งเดียวเท่าน้ัน ถ้าหากนําไปเขียนคร้ังต่อไป ไม่ต้องวงเล็บภาษาอังกฤษคําน้ันอีก 
  7.  ช่ือชาวต่างประเทศหรือการทับศัพท์ต้องเขียนเป็นภาษาไทย การสะกดการันต์ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเขียนทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน และให้วงเล็บช่ือภาษาอังกฤษน้ันไว้ใน
วงเล็บเพ่ือป้องกันการออกเสียงผิดพลาดควรปรึกษาผู้เช่ียวชาญในสาขาภาษาน้ัน เช่น ภาษาอังกฤษ 
เยอรมัน  ฝรั่งเศส  จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น 
  8.  เอกสารทางวิชาการ ต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้อง และเป็นระบบเดียวกันโดยตลอดเมื่อมี
การอ้างอิงแล้ว ต้องเสนอแนวความคิดของผู้เขียนในเรื่องน้ัน ๆ ให้ปรากฏในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าสิ่งที่
คัดลอกอ้างอิงมายกเว้น สิ่งที่อ้างเป็นระเบียบ กฎหมาย หรือหลักสูตร 
  9.  สํานวนการเขียนต้องกะทัดรัด มีรูปภาพ ตัวอย่าง และตารางประกอบอย่างเหมาะสม  
ในประโยคหน่ึงควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้คําที่ซ้ํากัน 
  10.  การเขียนตําราภาษาไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) เพ่ือแบ่งแยกข้อความ แต่
นิยมใช้การเว้นวรรค ถ้าหากมีเรื่องราวที่เก่ียวข้องกันซึ่งต้องใช้คําสันธานเช่ือมควรใช้เท่าที่จําเป็นเช่น
“และ”ซึ่งจะใช้ในส่วนสุดท้ายเท่าน้ัน 
  12.  รายช่ือบุคคลหรือหน่วยงานที่ปรากฏในการอ้างอิงต้องมีปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมแต่
รายช่ือบุคคลหรือหน่วยงานที่ปรากฏในบรรณานุกรมไม่จําเป็นต้องมีปรากฏในการอ้างอิง ถ้าหากจํานวน
หนังสือหรือเอกสารที่นํามาอ้างอิงในแต่ละบทมีไม่มากนัก ควรนําไปเขียนเป็นบรรณานุกรมท้ายเล่ม แต่ถ้า
หากมีจํานวนมากเพ่ือป้องกันการสับสนควรนําไปเขียนเป็นบรรณานุกรมท้ายบทแต่ละบท 
  13.  ระบบรูปภาพหรือตารางควรใช้ระบบตัวเลข เช่น รูปภาพหรือแผนภูมิในบทที่ 1 จะขึ้นต้นด้วย
รูปภาพที่ 1.1, 1.2 บทที่ 2 ก็จะเป็นรูปภาพที่ 2.1, 2.2 เป็นต้น สําหรับตารางก็ใช้ระบบเดียวกันคือบทท่ี 1   
ก็จะขึ้นต้นด้วยตารางที่ 1.1, 1.2 ฯลฯ จํานวนรูปภาพและตารางจะนับแยกจากกัน สําหรับคําอธิบายภาพ  



82 
 

จะวางไว้ใต้ภาพ แต่ถ้าหากเป็นตารางจะอยู่ข้างบนตาราง ถ้าหากรูปภาพและตารางที่คัดลอกมาจากเอกสาร
หรือตําราอ่ืนจําเป็นต้องอ้างอิงด้วย เช่น 
  รูปที่ 1.1 แสดงการกระจายของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 จุด ในแผนท่ีเท่ากับ
จํานวนประชากรหน่ึงแสนคน  

 ที่มา  (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2536: 10) 
 

ตารางที่ 1.1  การเปรียบเทียบปริมาณของก๊าซที่ผสมอยู่ในบรรยากาศของโลก 
  ที่มา  (Landsberg, 1971: 22) 
  1.  เมื่อมีการอ้างตาราง รูปภาพ หรือแผนภูมิในข้อเขียนน้ัน ตาราง รูปภาพหรือแผนภูมิน้ัน  
ควรอยู่หน้าเดียวกับข้อเขียนหรือในหน้าถัดไป  ทั้งน้ีเพ่ือสะดวกในการอ่าน สําหรับกรณีที่ต้องอ้างรูปภาพ
หรือตารางในข้อเขียนน้ัน โดยไม่จําเป็นต้องนํารูปภาพหรือตารางมาเขียนไว้ใหม่ 

 2.  การเขียนตัวสะกดการันต์  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
อยู่เสมอ  ถ้าหากไม่แน่ใจให้ตรวจสอบจากพจนานุกรมฉบับที่จัดพิมพ์ครั้งล่าสุด 

 3.  เน้ือหาในแต่ละหน้าไม่ควรเขียนยาวติดต่อกันตลอดทั้งหน้า ควรมีการแบ่งออกเป็นย่อ
หน้า ซึ่งแต่ละย่อหน้าควรมีจํานวนเน้ือหาใกล้เคียงกัน ในหน้าหน่ึงควรมีปริมาณ 3 ย่อหน้าจะเหมาะสม
ที่สุด เน้ือหาที่แบ่งเป็นข้อ ๆ ควรย่อหน้าเมื่อขึ้นข้อใหม่ 

 4.  ส่วนประกอบที่สําคัญของแต่ละบทควรประกอบด้วย บทที่  ช่ือบท ความนํา เน้ือหา 
บทสรุป  คําถามทบทวน และบรรณานุกรม  สําหรับบรรณานุกรมอาจรวมของทุก ๆ บทไว้ท้ายเล่มครั้ง
เดียวก็ได้ 
 
การเรียงลําดับรายการในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 

 การเรียงลําดับรายการในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็น การเรียงตามลําดับอักษร 
รายการแรกในเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมชุดน้ัน ซึ่งรายการแรกโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้แต่ง ในกรณีที่
ไม่มีรายการผู้แต่ง ให้เรียงลําดับอักษรรายการชื่อเรื่องของเอกสาร ซึ่งจะได้สรุปประเด็นสําคัญ ๆ  ไว้พอ
เป็นแนวทาง  ดังน้ี 

1. เรียงตามลําดับพยัญชนะและลําดับสระตามภาษานั้นๆ เช่น ก-ฮ  ะ-ไ และ A-Z เป็นต้น 
2. คําที่มีพยัญชนะตามด้วยพยัญชนะ จะเรียงไว้ก่อนคําที่มีพยัญชนะตามด้วยสระ ตัวอย่าง 

กรรณิการ์    มาก่อน   กานดา 
ชวนชม        มาก่อน   ชิชญาณ์ 

   3.  การเรียงลําดับอักษร เป็นแบบ ตัวอักษรต่อตัวอักษร หรือ เรียงทีละตัวอักษร (letter by 
letter) โดยยึดหลัก ไม่มีอะไรตามหลังมาก่อนมีอะไรตามหลัง (nothing before something) ตัวอย่าง 
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ดารา    มาก่อน   ดารารัตน์ 
วิภา  มาก่อน  วิภาวดี 
John, K. A.  มาก่อน  Johnson, A.J. 
Paul, F. H. มาก่อน  Pauline, A. C. 

3. ผู้แต่งคนเดียวกัน ให้เรียงตามลําดับปีที่พิมพ์จากน้อยไปหามาก 
4. ถ้าเป็นตัวเลข ให้สะกดออกมาเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงเรียงตามลําดับอักษรน้ัน 
5. ถ้ า เอกสาร อ้าง อิ งหรือบรรณานุกรมมีทั้ ง ชุดที่ เ ป็นภาษาไทย  และชุดที่ เ ป็น

ภาษาต่างประเทศ ให้เรียงชุดภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยชุดภาษาต่างประเทศ 
หมายเหตุ:   มีปัญหาในการเรียงลําดับอักษรภาษาไทย ดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 
 
หลักการใช้อัญพจน ์

 อัญพจน์ หรือ อัญประภาษ (quotations) หมายถึง "ข้อความซ่ึงผู้เขียนนํามาจากผลงาน
ของ ข้อความน้ีอาจเป็นงานเขียน บทละคร สุนทรพจน์ หรือ รูปแบบอ่ืนใดในผลงานช้ินเดิมก็ได้" 
(Hornby, 1995, p. 954)  

 ม.ล.จ้อย นันทิวัชรินทร์ (2514, หน้า 102-103) ได้กล่าวถึง การยกอัญพจน์มาอ้างในงานวิจัยไว้ว่า 
 วิธีการตัดสินใจว่า จะถอดข้อความในอัญพจน์ออกเป็นสํานวนของตนเองดีหรือจะใช้ยกอัญ

พจน์มาอ้างดี  ดังน้ี คือ ถ้าอัญพจน์น้ันมีข้อคิดที่มีความหมายสมบูรณ์ที่สุดอยู่แล้ว ตรงกับที่ต้องการอ้างถึง
จะนํามาเขียนขึ้นใหม่ก็ไม่ได้ดีเท่า หรือถ้าอัญพจน์น้ันมีความกะทัดรัด สั้นและได้ใจความชัดเจน ในการอ้าง
ได้เลยในงานวิจัย โดยไม่ต้องถอดความเป็นสํานวนผู้เขียนเองข้อพึงระวังก็คือ เมื่อยกอัญพจน์ใดมาใช้ให้
ระวังพิมพ์ตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอนให้ถูกต้องตรงตามต้นฉบับหมด ในงานวิจัยช้ินหน่ึง ๆ ไม่ควร
มีอัญพจน์เกิน  10 % 

 นอกจากน้ียังมีเครื่องหมายบางแบบที่ควรรู้จักในการยกอัญพจน์มาอ้างเคร่ืองหมาย
อัญประกาศคู่ ใช้ในตอนต้ังต้นและปิดท้ายอัญพจน์ เครื่องหมายอัญประกาศเด่ียว ใช้สําหรับอัญพจน์ที่
ซ้อนอัญพจน์อีกทีหน่ึง  ดังตัวอย่าง 

“กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเขียนชมความงามของนางทมยันตีไว้อย่างไพเราะทั้ง         
คําและความว่า 

‘เพ็ญจันทร์บ่เพ็ญจริง  ดุจหญิงฉน้ีเลย 
  ใครใดจะได้เคย    ยลนางสําอางเหมือน’ ” 

เครื่องหมาย . . . แสดงถึงความท่ีละไว้ หรือตัดตอนออกไปเน่ืองจากข้อความ 
ยาวเกินไป หรือไม่ตรงกับจุดที่ต้องการอ้างถึง  เช่น 

“กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงเป็นนักหนังสือพิมพ์รุ่นแรกของไทย . . . ได้ทรงร่วม 
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คิดกับคณะสหายออกหนังสือพิมพ์ ลักวิทยา ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวใหม่ ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง
แพร่หลาย” 
 เคร่ืองหมายน้ีจะใส่ไว้ข้างหน้า หรือตามหลังข้อความก็ได้ หรือจะอยู่ระหว่างกลาง
ข้อความในอัญพจน์ว่าได้ตัดตอนที่ไม่จําเป็นระหว่างน้ันออกไป และแต่ละจุดจะอยู่ห่างกันเว้น 1 ระยะ
ตัวพิมพ์เสมอ 

 สําหรับการอ้างอัญพจน์ สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน(American Psychological Association, 
2001: 117-119) ได้แนะนําวิธีการอ้างไว้ พอสรุปได้ดังน้ี 
 วิธีการอ้างอัญพจน์อาจทําได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

 1.  คัดลอกข้อความจากงานของผู้อ่ืนมาโดยตรง ทําได้ 2 แบบ 
1.1 ข้อความมีจํานวนคําน้อยกว่า 40 คํา ให้เขียนข้อความน้ันต่อในเน้ือหาไป 

ได้เลย โดยใช้เครื่องหมายอัญประกาศคร่อมข้อความท่ีคัดลอกมา 
ถ้ามีอัญพจน์ซ้อนอัญพจน์ ให้ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเด่ียว (‘………’) สําหรับ 

อัญพจน์ย่อยที่อยู่ภายใต้อัญพจน์ใหญ่ และใช้เครื่องหมายอัญประกาศคู่(“………”) สําหรับอัญพจน์ใหญ่  
ดังตัวอย่าง 

She stated,  ׳׳The  ׳placebo effect ׳. . . disappeared when behaviors were 
studied in this manner ״ (Miele, 1933, p. 276), but she did not clarify which 
behaviors were studied. 

Miele (1993) found that "the ‘placebo effect’, which had been verified in 
previous studies, disappeared when [only the first group's] behaviors were studied 
in this manner" (P. 276). 

1.2 ข้อความที่มีจํานวนคําต้ังแต่ 40 คําขึ้นไป ให้เขียนแยกเป็นย่อหน้าต่างหาก จาก
เน้ือหาโดยเย้ืองจากย่อหน้าปกติเข้าไป 5 ระยะตัวอักษร   โดยไม่ต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ ดังตัวอย่าง 

Miele (1993) found the following: 
The “placebo effect,” which had been verified in previous studies,  
disappeared when behaviors were studied in this manner.  
Furthermore, the behaviors were never exhibited again [italics added],  
even when reel [sic] drugs were administered. Earlier studies  
(e.g., Abdullah, 1984; Fox, 1979) were clearly premature in  
attributing the results to a placebo effect. (p. 276) 

 การอ้างอัญพจน์ในลักษณะเช่นว่าน้ี ต้องลงรายการอ้างอิงแหล่งที่มา โดยลงรายการผู้แต่ง   
ปีที่พิมพ์และเลขหน้าที่มีข้อความน้ียกมาอ้างในงานช้ินเดิม คําหรือข้อความท่ีใช้เช่ือม 



85 
 

อัญพจน์ ได้แก่ stated, found, demonstrated, reported, presented, compared เป็นต้น 
 2. ถอดความหรืออ้างแนวคิดจากงานของผู้อ่ืน การอ้างอิงแหล่งที่มา ไม่จําเป็นต้องลงเลขหน้า
ก็ได้ แต่ถ้าสามารถลงได้ก็จะเป็นประโยชน์ย่ิงขึ้น  

 สําหรับภาษาไทย คําหรือข้อความท่ีใช้เช่ือม  ได้แก่ กล่าวว่า เสนอแนะว่า รายงานว่า ค้นพบว่า
ช้ีให้เห็นว่า เป็นต้น   

 ตัวอย่าง 
 เอกชัย พฤกษ์อําไพ (2530: 110) กล่าวว่า “สุนัขไทยหลังอานมีในประเทศไทยมาต้ังแต่สมัย

สุโขทัย” 
 หรือ 
 “สุนัขไทยหลังอานมีในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย”(เอกชัย พฤกษ์อําไพ, 2530: 110) 
 หรือ 
 เอกชัย พฤกษ์อําไพ (2530: 110) กล่าวว่า “สุนัขไทยหลังอานมีในประเทศไทยมาต้ังแต่สมัย

สุโขทัย”  
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ก.พ.อ.๐๓ 
เอกสารแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์                      
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

------------------------------ 
๑. แบบคาํขอรับการพจิารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 

ส่วนที่ ๑  :   แบบประวัติสว่นตัวและผลงานทางวิชาการ 
แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ 

เพ่ือขอดํารงตําแหน่ง............................................ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

โดยวิธี.......................... 
ในสาขาวิชา ............................................................ 

ของ.................................................... 
สังกัด ภาค/สาขาวิชา..................................................... 

คณะ..................................มหาวิทยาลัย........................................ 
-------------------------------- 

๑.  ประวัติส่วนตัว 
     ๑.๑ วัน เดือน ปีเกิด 
     ๑.๒ อายุ ....... ปี 
     ๑.๓ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
   คุณวุฒิ    ปี พ.ศ. ที่จบ   ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 
 ๑.๓.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๓.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๓.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๓.๔ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๑.๓.๕ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
๒. ประวัติการรับราชการ 
     ๒.๑ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง..................................... ระดับ ........ ขั้น ........................บาท 
     ๒.๒ ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่............เดือน.............................พ.ศ. .... 
     ๒.๓ ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชา................................................... 
           เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ....... 
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๒.๔ ได้รับการแต่งต้ังเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา...................................................... 
เมื่อวันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ....... 
อายุราชการ ...... ปี ........ เดือน 

๒.๕ ต าแหน่งอื่น ๆ 
๒.๕.๑ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.๕.๒ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.๕.๓ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.๕.๔ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒.๕.๕ …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. ภาระงานย้อนหลัง ๓ ปี (เป็นภาระงานท่ีท าโดยความเห็นชอบจากเจ้าสังกัด) 
๓.๑ งานสอน (โปรดระบุระดับว่าปริญญาตร ีหรือบัณฑิตศึกษา) 

ระดับ  รายวิชาท่ีสอน   ช.ม./สัปดาห์   เปิดสอนภาค/ปีการศึกษา 
............   ………………   …………….   ………………………….. 
............   ………………   …………….   ………………………….. 
............   ………………   …………….   ………………………….. 

๓.๒ งานวิจัย (โปรดระบุเรื่องท่ีท าการวิจัย และระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละโครงการ) 
๓.๓ งานบริการทางวิชาการ (โปรดระบุประเภทของกิจกรรม และปริมาณเวลาท่ีใช้ในการให้บริการ 

ต่อสัปดาห์) 
๓.๔ งานบริหาร (โปรดระบุงานบริหารที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 
๓.๕ งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (โปรดระบุประเภทของงานและปริมาณเวลาท่ีใช้ต่อสัปดาห์) 

๔. ผลงานทางวิชาการ 
๔.๑ ผลงานทางวิชาการท่ีเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

๔.๑.๑ ผลงานวิจัย 
๔.๑.๑.๑ …........................................................................................... 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

     ไม่เคยใช้ 
     เคยใช้ (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ 

............ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
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๔.๑.๑.๒ ................................................................................................. 
ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
๔.๑.๑.๓ ................................................................................................. 

ผลงานวิจัยนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
๔.๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 

๔.๑.๒.๑ ................................................................................................. 
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
๔.๑.๒.๒ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
๔.๑.๒.๓ ................................................................................................. 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นนี้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาขอก าหนด 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

 ไม่เคยใช้ 
 เคยใช้ (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 

ตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ.ก าหนด) 
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๔.๑.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา หนังสือ  หรือบทความทางวิชาการ 
  ๔.๑.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๑.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๑.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาแลว้หรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด)  
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนรว่มส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
     ๔.๒ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 ๔.๒.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๒.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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  ๔.๒.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๒.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 
      ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 ๔.๒.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๒.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
   
  ๔.๒.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๒.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
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ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 ๔.๒.๓ ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง  ตํารา  หรือหนังสือ 
  ๔.๒.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๒.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 
  ๔.๒.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
     ๔.๓ ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาตําแหน่งศาสตราจารย์   
 ๔.๓.๑ ผลงานวิจัย 
  ๔.๓.๑.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
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        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๓.๑.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๓.๑.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานวิจัยน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
๔.๓.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
  ๔.๓.๒.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๓.๒.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
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๔.๓.๒.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนด
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้ว
หรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
 ๔.๓.๓ ผลงานแต่งตําราหรือหนังสือ 
  ๔.๓.๓.๑  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๓.๓.๒  ................................................................................................. 
   ผลงานนี้เคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 
  ๔.๓.๓.๓  ................................................................................................. 
   ผลงานน้ีเคยใช้สําหรับการพิจารณาขอกําหนดตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ/
หรือตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และ/หรือตําแหน่งศาสตราจารย์มาแล้วหรือไม่ 

   ไม่เคยใช้   
        เคยใช้  (เมื่อปีพ.ศ....... และผลการพิจารณาคุณภาพอยู่ในระดับ.......... 
ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด) 

 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิงอัน
ประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 (ในกรณีที่มีผู้เขียนร่วมหลายคน ให้ผู้เขียนร่วมส่งหลักฐานรับรองว่า มีส่วนร่วมในผลงานเท่าใด 
มาประกอบการพิจารณาด้วย) 
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  ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
   ลงช่ือ..........................................................เจ้าของประวัติ         
              (........................................................) 
   ตําแหน่ง.......................................................... 
           วันที่..........เดือน.................พ.ศ. .......... 
 
ส่วนที่ ๒ แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา 

แบบประเมินแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์) 

ในสาขาวิชา ...................................................... 
โดยวิธี.............................................. 
ของ.................................................... 

สังกัด/ภาค/สาขาวิชา..................................................... 
คณะ.................................มหาวิทยาลัย........................................ 

-------------------------------- 
      ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง...(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์)..  แล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผู้มีคุณสมบัติ... 
(ครบถ้วน/ไม่ครบถ้วน)... ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
                   (...................................................) 
     ตําแหน่ง  ..ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า.. 
       วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
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ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ...(เข้าข่าย/ ไม่เข้าข่าย)...  ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ... (ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รอง
ศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)... 
 
 
 

ลงช่ือ................................................... 
          (...................................................) 
     ตําแหน่ง................................................... 
       วันที่........เดือน.................พ.ศ. ........ 
 
ส่วนที่ ๓ แบบประเมินผลการสอน 
  คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน โดยได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ........(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................ในการประชุมคร้ังที่........./.........เมื่อ
วันที่.............................ได้ประเมินผลการสอนของ นาย/นาง/นางสาว...........................................แล้วเห็น
ว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความ....(ชํานาญ/ชํานาญพิเศษ/เช่ียวชาญ).......ในการสอนมีคุณภาพ...(อยู่/ไม่
อยู่)....ในหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สภาสถาบันกําหนด 
 
 

       ลงช่ือ........................................................... 
              (...................................................) 
       ตําแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอน 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 
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ส่วนที่ ๔  แบบประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตอนที่ ๑ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชา...................................................ในการประชุมครั้งที่........./.........
เมื่อวันที่.............................รวม..........ครั้ง ประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/นาง/นางสาว....................
ซึ่งขอกําหนดตําแหน่งเป็น..(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ศาสตราจารย์)....ในสาขาวิชา
..............แล้วเห็นว่า 
  ๑) งานวิจัย............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง 
ได้แก่ 
   ๑.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๑.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ.กําหนด.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๒.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๒.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๓) ตํารา/หนังสือ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด.........
เรื่อง ได้แก่ 
   ๓.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
   ๓.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
  ๔) บทความทางวิชาการ............เรื่อง  คุณภาพ..(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด
.........เรื่อง ได้แก่ 
   ๔.๑).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
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   ๔.๒).............................................................. ผู้ขอมีส่วนร่วมร้อยละ .......  
คุณภาพอยู่ในระดับ.......................... 
 (ผลงานทางวิชาการทุกประเภท ให้เสนอโดยเขียนตามหลักของการเขียนเอกสารอ้างอิง  
อันประกอบด้วยช่ือผู้แต่ง ปี พ.ศ.  ช่ือเรื่อง  แหล่งพิมพ์  จํานวนหน้า  เป็นต้น) 
 

      ลงช่ือ.......................................................... 
           (.......................................................) 
          ตําแหน่ง  ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 

                              และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
         วันที่......เดือน...................พ.ศ. ......... 

 
ตอนท่ี ๒  การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 

  คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ.......(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)................. ใน
การประชุมครั้งที่............เมื่อวันที่..........................พิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ นาย/
นาง/นางสาว...................................ตามท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเสนอ แล้วเห็นว่า..(งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืน/ และ ตํารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ)...คุณภาพ...(อยู่/ไม่อยู่)..ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด 
และเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กําหนด จึงเห็น......(สมควร/      
ไม่สมควร)...ให้กําหนดตําแหน่ง นาย/นาง/นางสาว.................................................เป็นตําแหน่ง.....(ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์)....... ในสาขาวิชา.............................และให้นําเสนอท่ี
ประชุมสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
 
         ลงช่ือ....................................................... 
                    (...................................................) 
             ตําแหน่ง   ประธาน/ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ 
                    วันที่......เดือน...................พ.ศ. .......... 
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ส่วนที่ ๕  มติสภาสถาบันอุดมศึกษา    
 

   สภาสถาบันอุดมศึกษา....(มหาวิทยาลัย/สถาบัน)..............................ในการประชุมครั้งที่..../..... 
เมื่อวันที่.... เดือน.......................พ.ศ............พิจารณาแล้วมีมติ........ (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ).......... 

๑. ให้แต่งต้ังนาย/นาง/นางสาว......................................................ให้ดํารงตําแหน่ง 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์)   ในสาขาวิชา...........................................ได้
ต้ังแต่วันที่............................... 

๒. (สําหรับตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์)  ให้อธิการบดีออกคําสั่ง
แต่งต้ังบุคคลดังกล่าวในข้อ ๑  และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคําสั่งแต่งต้ัง 
พร้อมส่งสําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ ก.พ.อ. ๐๓)  

    (สําหรับตําแหน่งศาสตราจารย์ )   ใ ห้เสนอ ก .พ .อ .  ใ ห้ความเห็นเ พ่ือเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว.................................... ...........................….….… ให้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชา ............................................... ได้ต้ังแต่วันที่.................................... พร้อมส่ง
สําเนาคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคําขอ (แบบ 
ก.พ.อ. ๐๓) 

 
     ลงช่ือ......................................................... 

               (...................................................) 
        ตําแหน่ง  นายกสภามหาวิทยาลัย/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

              วันที่......เดือน...................พ.ศ. ........ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แผนภาพ:การวิเคราะห์และช้ีแนะเชิงระบบ 

เรื่อง การสร้างผลงานการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและ 
วิธีการทําผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการและ 

ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยและคําส่ังมหาวิทยาลัย 
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ที่ปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม   อธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม   รองอธิการบดี 
 
กองบรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม   ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย์วัชรี  กาญจน์กีรติ  รองประธานกรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ  กรรมการ 
 อาจารย์อัตภาพ   มณีเติม   กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์  กรรมการ 
 อาจารย์ภาคย์   พราหมณ์แก้ว  กรรมการ 
 เจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
 นางศุภวรรณ   สวัสดิ์วาร ี  กรรมการและเลขานุการ 
 นางสาวไพลิน   ฤทธิเดช   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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